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O TRABALHO POLÍTICO E INTELECTUAL DE SACERDOTES NO 

BRASIL: perfis e lógicas cruzadas de atuação 

Hugo Freitas de Melo1 

 

RESUMO: O trabalho analisa o perfil social de padres escritores no Maranhão, 

Estado situado na Região Nordeste do Brasil, que se destacaram tanto por sua 

produção intelectual quanto por sua atuação política, entre os anos de 1950 e 

1980. Os casos foram elencados baseados no mapeamento de registros 

disponíveis sobre agentes católicos que atuaram como mediadores culturais e 

porta-vozes de “causas legítimas” em diversificados universos sociais, investindo 

na produção de bens simbólicos, notadamente na publicação de livros, e 

acionando tais recursos em diferentes momentos de suas trajetórias como parte 

de um repertório de mobilização que sinaliza para o entrecruzamento de lógicas 

distintas de engajamento de sacerdotes no Maranhão. Metodologicamente, 

apreende-se suas propriedades sociais e recursos culturais por meio da 

recomposição de seus itinerários, a fim de se desnudar os poderes sociais que 

engendram a produção intelectual de sacerdotes no Maranhão, compreendendo 

o exercício da escrita como instrumento de entrada e de luta nos diferentes 

domínios em disputa. 

Palavras-Chaves: Mediação cultural, atuação política, produção intelectual. 

 

INTRODUÇÃO 

Ao adentrar o século XX, após o divórcio secular impulsionado pelo 

advento da República e seus efeitos, a Igreja Católica no Brasil procurou tecer 

novas estratégias que lhe propiciasse a manutenção de certo establishment face 

à perda de poderes e de influência junto aos setores estruturantes da sociedade. 

                                                           
 

 

 

1Professor Assistente de Sociologia do Curso de Ciências Humanas do Campus VII da Universidade Federal 
do Maranhão. Mestre em Ciências Sociais pelo PPGCSOC/UFMA, campus do Bacanga. Email: 
hugofreittas@yahoo.com.br 
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A constituição de uma matriz híbrida e multifacetada de atuação evangelizadora 

ultrapassou as mal traçadas fronteiras do domínio religioso e teve forte impacto 

sobre os processos doutrinários desenvolvidos por seus agentes sacerdotais, 

sobretudo a partir das novas diretrizes emanadas do Vaticano. No calor dessa 

nova configuração político-teológica, o Maranhão foi palco de contornos 

específicos no tocante à multiplicidade de canais institucionais e recursos 

diversos e díspares acionados para a execução dos projetos salvíficos, 

particularmente no período que compreende as décadas de 1950 a 1980. 

Tem-se nesses decênios a emergência de condicionantes singulares que 

presidiram o processo de (re)definição de papéis e posicionamentos sociais e 

institucionais de diferentes matizes assumidos pela Igreja Católica, cuja análise 

microssociológica das dinâmicas locais permitiram o entendimento de suas 

configurações sociais num nível macrossociológico. Isso se tornou possível a 

partir do exame da própria reestruturação da instituição eclesiástica em todo o 

universo católico, entrecortada, de um lado, por lógicas exógenas que 

circunscrevem a atuação de bispos e sacerdotes num espectro de 

“enfrentamento dos problemas sociais” (MAINWARING, 2004), e, de outro, por 

dinâmicas endógenas ao âmbito eclesial que presidem e recondicionam o 

trabalho de salvação operado em novas bases doutrinárias e teológicas (MICELI, 

1988; SEIDL, 2003). 

Nessa perspectiva, que combina elementos de ordem estrutural e de 

aspectos subjetivos de percepção e ação dos agentes focalizados, identificados 

na conformação de um escopo teórico-doutrinário centrado em bases 

institucionais que adquirem novos contornos a partir da elaboração de práticas 

evangelizadoras díspares, multidimensionais e plurais, o trabalho político e 

intelectual operado por sacerdotes católicos num espaço periférico representado 

pelo Maranhão adquire uma dimensão significativa no processo de análise das 

estratégias e posicionamentos assumidos pela Igreja nos assuntos que 

transbordam e, ao mesmo tempo, redefinem as arenas de realização da 

atividade confessional, pulverizando fronteiras movediças e mal delineadas entre 

esferas sociais distintas, particularmente as da cultura e da política. 

Nesse sentido, pretendo pontuar neste artigo alguns dos elementos 

teóricos e empíricos que nortearam a realização da minha dissertação de 

mestrado, intitulada “O ofício de sacerdote: mediação cultural, atuação 
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política e produção intelectual de padres no Maranhão”, com destaque para 

o exame de algumas propriedades sociais e recursos culturais adquiridos pelos 

agentes, acionados e reconvertidos, mais ou menos estrategicamente, para o 

âmbito da atividade política e da produção intelectual, condicionantes inscritos 

em trajetórias específicas de sacerdotes, principalmente a dos padres João 

Mohana e Clodomir Brandt, cujas ações evangelizadoras tatearam por veredas 

muitas vezes exógenas ao âmbito confessional, conformando assim o aspecto 

de hibridização do ofício sacerdotal no Maranhão. 

 

1. INTELECTUAIS CATÓLICOS E A HIBRIDIZAÇÃO DA AÇÃO RELIGIOSA 

Constituídos como agentes intermediários culturalmente favorecidos e 

estabelecidos entre os grupos dirigentes e o “povo”, exercendo a função de 

“porta-vozes”, os “intelectuais” se diferenciam dos demais agentes no espaço de 

manipulação simbólica pelo desempenho de papéis que exprimem sua 

“capacidade de definir o social e de explicar as condições de sua organização” 

(PECAULT, 1990, p. 33). Nos primeiros decênios do século XX, estudos 

apontavam a relevância do trabalho desenvolvido pelos “intelectuais” no tocante 

à elaboração e organização das formas de pensar, observar e compreender os 

fenômenos sociopolíticos e culturais. Esse trabalho “intelectual” ficou ainda mais 

evidenciado na questão da formulação das bases teóricas do “Estado Nacional”, 

de onde se pôde depreender que os “intelectuais”, por sua capacidade social e 

culturalmente favorecida, possuíam uma “vocação” para elite dirigente, 

detentores de saberes e habilidades que os legitimavam para a “organização do 

político” (ibid.,1990, p. 39). 

A partir de novos estudos, evidenciou-se que o trabalho de definição e de 

nomeação das coisas do mundo social não se sustentava apenas pelo acúmulo 

de habilidades individuais e pela “intelectualidade” dos mediadores, mas 

primordialmente pela posição ocupada no espaço de poder mais amplo. Como 

bem apontou Pierre Bourdieu (2008), o poder dos “intelectuais” que exercem a 

função de “porta-voz” depende de sua posição social no espaço de concorrência 

e não meramente do teor de seus escritos. Para o sociólogo, “o poder das 

palavras é apenas o poder delegado do porta-voz”, que enseja a observação de 

outras dimensões, como o reconhecimento e o desconhecimento, fatores 
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estruturantes da delegação da autoridade da fala (e da escrita) e, por 

conseguinte, da produção e reprodução do discurso autorizado do porta-voz 

(BOURDIEU, 2008, p. 87-91). 

Revestidos desses poderes sociais que sedimentam a autoridade 

delegada do “porta-voz” que, no estudo em questão, são combinados com o 

poder institucional eclesiástico que lhes recobre as vestes e os gestos, as 

práticas e as representações que produzem sobre o mundo social, os sacerdotes 

católicos instituem seu lugares de fala legitimada e autorizada por um tipo de 

reconhecimento (social, intelectual, político) advindo dos domínios exógenos à 

esfera religiosa, relativos às múltiplas inscrições e associações (mais ou menos 

estáveis) tecidas e mantidas a partir do fluxo estabelecido com outras esferas 

sociais. 

Daí pode-se entender que a atividade da escrita (consubstanciada na 

publicação de livros) exercida por esses agentes configura-se como fator de 

distinção, como atributo de “notoriedade” em relação aos demais agentes, como 

um tipo de capital amplamente valorizado no espaço em disputa à medida que o 

exercício de escrever é concebido como um dos principais atributos passíveis de 

reconhecimento “intelectual” (GRILL; REIS, 2012), ao mesmo tempo em que se 

constitui e é reivindicado como recurso legítimo para a ocupação de 

determinadas posições e tomadas de posição no espaço de concorrência 

simbólica. 

No que se refere à “formação da cultura” e da “organização do político” 

(PECAULT, 1990), a observação das posições ocupadas pelos mediadores no 

momento de suas produções culturais, principalmente de escrita, é de 

fundamental importância para se compreender que seu poder de nomeação e 

de definição reside na combinação de seu trabalho intelectual com o 

reconhecimento social que lhe é conferido, isto é, na delegação da autoridade 

de onde provém seu discurso autorizado. 

Essa imbricação entre cultura e política, efetuada pelo trabalho de 

mediação dos “intelectuais”, obteve como resultado por parte destes um estado 

de saída da teoria ao engajamento (SAWICKI, SIMÉANT, 2011). Diversos 

estudos já enfatizaram que a passagem desses agentes do campo teórico para 

a práxis social se processou por meio da constituição e diferenciação de 

“modelos de intervenção”, espraiados para diferentes domínios e espaços 
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sociais (REIS, 2010; SAPIRO, 2012; SEIDL, 2007b; SIGAL, 2012). Gisèle Sapiro 

(2012) identifica algumas modalidades de intervenção dos intelectuais na 

política2a partir do exame do caso francês, levando em conta o capital simbólico, 

a autonomia em relação às demandas externas e o grau de especialização dos 

agentes. Para a autora, “os intelectuais ocupam uma posição dominada no seio 

das classes dominantes como detentores de um capital cultural que se 

diferenciou do capital econômico com a institucionalização do sistema escolar” 

(SAPIRO, 2012, p. 22), tal como ponderou Coradini (2003) em estudo anterior. 

A partir desse entendimento, levando-se em consideração que a 

emergência e afirmação da figura do “intelectual” perpassam pelo processo de 

expansão do sistema escolar e pela institucionalização do ensino universitário 

no Brasil, o que propiciou o surgimento de um mercado editorial interno e, 

simultaneamente, consumidor de bens simbólicos (SORÁ, 2010), os 

“intelectuais” são concebidos como “produtores e agentes de circulação de 

noções comuns, concernentes à ordem social” (SIGAL, 2012, p. 56). 

Fundamentando sua análise no contexto representado pela Argentina, Sigal 

assevera que os “intelectuais” são detentores de um saber que autoriza os 

investimentos no sentido de intervenção no mundo social, de onde parte para 

analisar “o lugar dos intelectuais na política e o lugar do político para os 

intelectuais”. 

Convém observar, no entanto, que analisar os “intelectuais” enquanto 

“produtores de noções” numa dinâmica periférica como a do Maranhão de 

meados do século XX implica ponderar o peso das peculiaridades existentes e 

contrastantes entre distintas regiões geográficas. Isso acaba por revelar que, a 

nível local, no que tange à definição de “intelectual”, com sua ramificação 

católica, não há como se precisar uma conceituação nestes termos, 

                                                           
 

 

 

2Analisados numa perspectiva sócio-histórica e construídos de modo ideal-típico, Sapiro identifica e 

esmiúça oito tipos de intervenção política dos intelectuais: o intelectual crítico universalista; o guardião da 

ordem moralizador; o grupo intelectual contestador ou a “vanguarda”; o intelectual de instituição ou de 

organização política; o especialista consultado pelos dirigentes ou o “expert”; o intelectual crítico 

especializado ou o “intelectual específico”; e o grupo contestador especializado ou o “intelectual coletivo”. 
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principalmente levando-se em consideração o fato de muitos “intelectuais 

católicos” do Maranhão serem assim identificados através de um processo de 

consagração baseado no “auto-reconhecimento” e em relações de 

reciprocidade, nascido e fomentado entre seus próprios pares e nos círculos 

sociais aos quais pertencem. 

Além disso, as especificidades da atuação de sacerdotes no Maranhão, 

que apresentam uma gama de elementos e condicionantes exógenos ao 

universo religioso incidindo sobre sua intervenção intelectual no mundo social, 

apontam para a própria disputa pela definição do que é “ser intelectual”. Tais 

observações ajudam a pensar que a participação de padres em espaços de 

socialização de “letrados” e “literatos”, por exemplo, se dá por conta das 

retribuições simbólicas advindas desses espaços, como a conquista do 

reconhecimento de “intelectual”, justificando assim, em linhas gerais, a inserção 

de sacerdotes católicos nas academias de letras, universidades, institutos de 

pesquisa, jornais, bem como nos círculos de jornalistas, poetas, romancistas, 

historiadores e escritores maranhenses já estabelecidos. 

Em verdade, não há como negligenciar duas dimensões analíticas 

fundamentais que evidenciam um menor grau de institucionalização do espaço 

religioso maranhense e, por isso mesmo, uma maior heteronomia da produção 

intelectual de padres dedicados à atividade da escrita e à publicação de livros: a 

primeira diz respeito a uma maior valorização e importância das instâncias e dos 

critérios externos de consagração; e a outra, de um elevado grau de 

dependência à esfera política (CORADINI, 2003, p. 126), particularmente pelo 

desapossamento dos bens materiais que se constituem como impeditivos de 

primeira ordem à produção e veiculação de trabalhos escritos (contatos com 

editoras e editores) e suscitam a recorrência às redes de relações pessoalizadas 

de cada agente3 (busca por apoios, patrocínios, financiadores e 

                                                           
 

 

 

3 Sobre a formação do mercado editorial brasileiro e as redes de relações pessoais que definem a 

possibilidade de publicação e de pertencimento ao panteão dos literatos no país, obliterando assim a 

“genialidade” dos escritores, ver Sorá (2010). Tal perspectiva pode ser apreciada ainda no âmbito das artes 
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apadrinhamentos políticos). Em outras palavras, o “campo de produção cultural” 

analisado apresenta-se duplamente dominado pelo poder político e pelo poder 

econômico (posse dos bens materiais de produção), mediado por redes de 

relações sociais que acabam condicionando os assuntos abordados e limitando 

a inventividade dos escritores. 

O somatório de tais fatores e condicionantes evidencia, pois, aquilo o que 

Bourdieu (2004) chamou de a “dissolução do religioso”, de onde provém a 

diversificação de ofertas de bens de salvação e a ampliação da produção de 

sentidos sobre o mundo social por clérigos católicos que, ancorados em 

elementos externos ao âmbito religioso, engendram uma “redefinição dos 

limites” da esfera religiosa (BOURDIEU, 2004, p. 122), bem como uma 

ressignificação da própria atividade religiosa (SEIDL, 2009a), ressaltando-se o 

intercruzamento entre as lógicas distintas de funcionamento nas esferas da 

política, da religião, da cultura e do social (BURITY, 2001; SEIDL, 2007a, 2009b). 

Desse modo, a intervenção de clérigos católicos nos espaços 

secularizados da “política” e da “cultura”, proveniente de uma tentativa de 

dominação ou de imposição dos princípios e regras religiosos sobre o mundo 

social, evidencia as “intersecções da esfera religiosa com o espaço universitário 

e intelectual e as formas de acúmulo da autoridade necessária ao exercício 

legítimo do papel de mediador socialmente reconhecido” (SEIDL, 2007b, p. 80). 

Através do exame dos condicionantes que permitiram a afirmação desses papéis 

por agentes católicos, o presente enfoque incide sobre a dimensão das 

condições sociais de pertencimento institucional desses “intelectuais católicos” e 

as articulações por eles tecidas com outros “produtores culturais” e instâncias 

exógenas ao mundo religioso, para fins de identificação e análise dos recursos 

acumulados e refratados para a esfera religiosa, possibilitando a constituição de 

“intérpretes culturais” (ibid, 2007b, p. 81). 

                                                           
 

 

 

plásticas, através da construção de “epítetos” que glorificam artistas “ilustres” e silenciam profissionais 

“anônimas”, presente no trabalho de Simioni (2008). 
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Com efeito, as perspectivas apresentadas até aqui evidenciam, em seu 

conjunto, a importância do trabalho “intelectual” realizado pelos mediadores, 

particularmente na definição de papéis políticos, culturais e religiosos, 

observando-se, assim, a existência de uma espécie de complexificação da 

função de mediação, exigindo-se dessa atividade de “invenção das posições” e 

papéis sociais cada vez mais um elevado grau de relativa especialização dos 

agentes responsáveis pela manipulação de bens simbólicos, de onde surge o 

poder dos “intelectuais”, os fundamentos de sua legitimidade e o 

estabelecimento de suas problemáticas como “legítimas” (CORADINI, 2003, p. 

126). 

 

2. PERFIS E AFIRMAÇÃO POLÍTICA E INTELECTUAL DE SACERDOTES 

Clodomir Brandt e Silva foi um dos mais destacados sacerdotes da Igreja 

Católica no Maranhão, se notabilizando por sua reconhecida e prestigiada 

atuação no município de Arari. "Padre Brandt”, como é conhecido (mesmo após 

sua morte, em 23 de abril de 1998, aos 81 anos), atuou e interviu de forma 

marcante em vários segmentos da vida social arariense. Fundou escolas, teatro, 

cinema, jornais, editora, biblioteca, associações religiosas, além de ter investido 

significativamente na vida política da cidade, liderando grupos políticos, 

exercendo mandatos de parlamentar municipal e chegando mesmo a candidatar-

se a prefeito em duas oportunidades, sendo porém derrotado em ambas. 

Além disso, registra em seu trajeto a autoria de vinte e seis livros, a 

maioria publicada de forma independente por sua própria editora (Editora 

Notícias de Arari), sendo um dos mais produtivos clérigos da Igreja no tocante à 

produção “intelectual”. Seus escritos, além de refletirem a síntese de seus 

pensamentos e concepções sobre o mundo social, externalizam seus ideais, 

“projetos” de sociedade, visão política, habilidades literárias, enfim, uma gama 

de competências e saberes que remetem a uma forte hibridização de sua 

atuação, para além do âmbito confessional, e apontam para o grau de 

heteronomização entre os diferentes domínios sociais, particularmente entre as 

esferas política, cultural e religiosa. 

Clodomir Brandt e Silva nasceu em 22 de novembro de 1917, num 

pequeno povoado chamado Pucumã, pertencente ao então município de 
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Conceição dos Picos, atual cidade de Colinas, situada na microrregião do Alto 

Itapecuru, a 385 quilômetros da capital São Luís. Filho de Sebastião Gonçalves 

Silva e Carolina Brandt, era o quinto de uma prole de nove irmãos (sete homens 

e duas mulheres). 

O sobrenome “Brandt” é de origem alemã, herdado do patriarca da família 

no Brasil, Fritz Brandt, seu avô. Fritz nasceu em Blankenese, próximo à cidade 

de Hamburgo, na Alemanha, em 1861. 

A mãe de Clodomir Brandt e Silva, Carolina Brandt, nasceu no dia 26 de 

junho de 1892, na cidade de Mirador. O pai, Sebastião Gonçalves Silva, nasceu 

no dia 21 de dezembro de 1887, na cidade de Pastos Bons. Porém, sua união 

com Carolina se deu na cidade de Picos, atual município de Colinas, onde se 

casaram e tiveram nove filhos. 

Carolina era de religião católica e exercia a atividade de costureira. 

Quando de seu casamento, ainda não havia completado 18 anos; Sebastião, seu 

marido, tinha 23 anos de idade completos. Homem humilde, negro e de poucas 

posses, filho de lavradores, Sebastião exercia a profissão de alfaiate, mas teve 

de enfrentar os preconceitos da época, tanto o social quanto o racial, por sua cor 

de pele e pela pobreza material, em decorrência de sua união com Carolina, 

mulher branca e “de família”. Segundo relato do próprio padre Brandt, o 

casamento desagradou os familiares de Carolina, especialmente seus irmãos, 

porque “consideravam o rapaz muito preto e pobre, um simples alfaiate” (SILVA, 

1993, p. 57). 

Com efeito, a escolha de Clodomir Brandt pela vida sacerdotal parece ter 

sido motivada e condicionada pelas precárias condições de existência de seus 

pais, constituindo-se para ele uma das escassas oportunidades de vencer as 

dificuldades materiais de sua família e adquirir uma formação e seguir a carreira 

religiosa, que ainda gozava de algum prestígio social, para a qual a influência e 

o apoio de seu tio Cláudio foram decisivos em sua formatação e concretização. 

 

As relações de parentesco como direcionamento da carreira 

religiosa 

Cláudio Brandt nasceu em 15 de julho de 1890, na cidade de Mirador. Era 

o segundo dos cinco filhos do casal Fritz Brandt e Andreina de Almeida e Silva, 
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sendo apenas ele do sexo masculino. Aos 10 anos de idade, com a morte do pai, 

teve de assumir a responsabilidade pela família, por ser o único “homem da 

casa” onde morava com a mãe e as quatro irmãs. 

Aos 16 anos, empregou-se numa pequena casa de comércio na cidade 

de Colinas (antiga Picos). À época, chamavam-se as casas de comércio de 

“quitandas”. Não obtendo um ordenado considerado satisfatório junto ao seu 

empregador, decidiu sair do serviço e montar seu próprio negócio. O relativo 

sucesso e prosperidade alcançados como comerciante fizeram com que Cláudio 

expandisse suas relações sociais e políticas e ficasse “conhecido” na cidade, a 

tal ponto de ter sido eleito vereador de Colinas para o biênio 1922-1924, tendo 

obtido 440 votos (SILVA, 1993, p. 15-16). Antes disso, em outubro de 1917, já 

havia sido nomeado pelo Governador do Estado para o cargo de 1º Suplente de 

Delegado de Polícia do Município. 

Dispondo desse capital político e do sucesso obtido no desenvolvimento 

de sua atividade de comerciante, Cláudio mudou-se para a cidade de Caxias, 

onde potencializou ainda mais a crescente prosperidade econômica da qual 

usufruía. Tal enriquecimento material andava de par com sua atuação e 

participação na esfera política caxiense, o que lhe conferia maior penetração nos 

principais círculos sociais da cidade, especialmente entre as elites políticas e 

econômicas. Em Caxias, Cláudio foi um dos líderes da Revolução de 19304, além 

de ter chefiado um movimento para a manutenção do padre Astolfo Serra como 

Interventor Federal no Maranhão, exemplos de atuação que consubstanciam o 

protagonismo que vinha adquirindo no município, inclusive junto aos membros 

da Igreja Católica. 

Gozando de enorme prestígio e sendo o membro da família que mais 

prosperou em termos econômicos, políticos e sociais, Cláudio materializou em 

torno de si as chances de ascensão social para quase todos os seus sobrinhos, 

                                                           
 

 

 

4Consagrado na historiografia como o evento que marca o fim do período conhecido como “República 

Velha” (1889-1930), a Revolução de 1930 significou, em termos gerais, a ascensão da classe industrial ao 

poder político no país através do movimento tenentista. No entanto, tal definição é bastante criticada pelos 

novos estudos e abordagens sobre o tema. Para saber mais, ver Fausto (1997).  



 

16 
 

dentre eles o padre Brandt. Foi Cláudio Brandt o responsável por encaminhar e 

prover seu sobrinho Clodomir para a vida clerical. Segundo José Fernandes 

(2012), tio Cláudio, católico fervoroso, havia tomado para si a incumbência de 

prover a educação de Clodomir. Sendo para este como um pai, “dotando-o das 

provisões necessárias, tratou de encaminhá-lo para o enfrentamento da longa 

caminhada em busca da ordenação sacerdotal” (FERNANDES, 2012, p. 31). 

Assim, contando com o apoio material do bem-sucedido tio, Clodomir 

Brandt entra para o Seminário de Santo Antônio, em São Luís, em fevereiro de 

1932, aos 15 anos de idade, onde permaneceria por onze anos, até a ordenação 

sacerdotal. 

Já em junho de 1945, atuando como vigário no município de Arari, padre 

Brandt funda, em parceria com colaboradores de sua confiança, aquilo o que 

viria a ser a pedra angular de sua ação missionária, a Associação da Doutrina 

Cristã (ADC). Os principais objetivos dessa instituição de cunho caritativo era 

debater, fomentar e organizar ações que visassem levar educação, cultura, 

ensino religioso e assistência social para a população (BATALHA, 2011; 

FERNANDES, 2012). É por meio da ADC que padre Brandt desenvolve seus 

projetos sociais e culturais com a construção de escolas, bibliotecas, cinema, 

teatro, jornais, sistema de auto-falante (“Voz de Arari”), entre outras ações, todas 

contando com as subvenções do Bando do Estado do Maranhão, à época 

presidido por seu “tio Cláudio”. 

A atuação do padre Brandt em Arari extrapola o âmbito confessional, 

atingindo e influenciando diretamente a vida social, cultural e política da cidade. 

Por meio de sua mediação cultural, o sacerdote se coloca como um líder político, 

reconvertendo o prestígio alcançado por seus projetos sociais e culturais em 

capital político, passando então a formar e a liderar grupos voltados para 

disputas eleitorais e, também, chegando a disputar e a ocupar cargos eletivos, 

tornando-se vereador por três mandatos e perdendo duas eleições para prefeito 

de Arari. 

O exame de alguns pontos da trajetória de padre Brandt permitiu, assim, 

explicitar a imbricação entre as esferas da cultura, da política e da religião, 

domínios que se tornaram praticamente indissociáveis no interior do Maranhão, 

tendo a especificidade de ora as dinâmicas político-eleitorais interferindo nas 

ações evangelizadoras, ora as doutrinas religiosas intervindo na elaboração e 
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implantação de “projetos” políticos, evidenciando, por fim, a precária 

demarcação de fronteiras entre essas distintas, porém interseccionadas esferas. 

 

3. USOS E RECONVERSÕES DA CONDIÇÃO DE “INTELECTUAL” 

Neste ponto, abordar-se-á alguns pontos da trajetória do padre João 

Mohana, suas características sociais e sua produção intelectual. Mohana se 

apresenta como um dos mais atuantes sacerdotes da Igreja Católica no 

Maranhão, especialmente no domínio da cultura, onde se notabilizou nas áreas 

da literatura, ensaio, teatro, música e pesquisa histórica. 

Além de ter atuado profissionalmente como médico, professor e 

conferencista sobre temas espirituais, psicológicos e conjugais (como o 

casamento, a sexualidade, fidelidade, conjunção carnal, etc.), Mohana apresenta 

em sua trajetória registros de engajamento militante no movimento leigo católico 

antes mesmo de se tornar padre e, após a ordenação sacerdotal, participação 

ativa nos movimentos da juventude universitária, colaborando na formação de 

futuras lideranças eclesiais e intervindo no mundo social através de uma intensa 

produção de bens simbólicos, especialmente de livros. 

Foi a partir do pertencimento a um círculo privilegiado de amigos 

escritores, jornalistas e políticos e das relações sociais e econômicas 

estabelecidas por seus pais, imigrantes de origem libanesa que chegaram ao 

Maranhão no início do século XX, que João Mohana conquistou seu prestígio e 

reconhecimento “intelectual”. 

As próprias fontes disponíveis que retratam a vida e a obra do sacerdote 

escritor evidenciam o grau de pertencimento de Mohana aos círculos literários 

de São Luís, tal como se observa na constituição da principal fonte utilizada para 

a recomposição de seu trajeto: um suplemento cultural publicado pelo jornal “O 

IMPARCIAL”, datado de 15 de junho de 1995, em homenagem ao aniversário de 

70 anos do padre, organizado por sua amiga e escritora Arlete Nogueira da Cruz 

Machado, esposa do também amigo poeta Nauro Machado. Neste suplemento, 

muitos outros amigos literatos dedicaram sua tinta elogiosa e entusiasmada ao 

padre João Mohana, compondo assim uma prova material da existência de redes 

de escritores que nutrem entre si relações de amizade, de reciprocidade e de 

autoconsagração. 
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João Mohana é, de longe, o sacerdote maranhense que mais livros 

escreveu, registrando sob sua autoria mais de 40 títulos, dentre romances, peças 

de teatro, pesquisas históricas e, principalmente, ensaios, gênero de escrita para 

o qual dedicou a maior parte de seus esforços intelectuais. Através desse 

formato, Mohana produziu a maior parte de suas reflexões sobre o mundo social, 

a política, a cultura, a economia, a religião, os problemas espirituais e 

psicológicos que afetam a vida da população, incluindo-se temáticas relativas ao 

casamento e à sexualidade. 

Seu espaço de atuação foi ainda tão diversificado quanto sua produção 

escrita. Trabalhou como médico-pediatra em São Luís durante cinco anos, 

participou do movimento leigo da Ação Católica no Maranhão (ACM), chegando 

ao posto de presidente arquidiocesano antes mesmo de se ordenar padre, 

através do qual pôde elaborar, com o apoio da Igreja, uma série de “projetos” 

sociais, culturais, educacionais e políticos, com foco na produção cultural e na 

formação de lideranças católicas, ao mesmo tempo em que escrevia seus 

premiados romances e aclamados ensaios. 

Após adquirir a ordenação sacerdotal, aos 35 anos de idade, e já gozando 

do reconhecimento social propiciado por sua atuação como médico e como 

escritor, principalmente pela publicação dos romances “O Outro Caminho” e 

“Maria da Tempestade”, ambos premiados pela Academia Brasileira de Letras, 

que cimentaram sua afirmação “intelectual”, celebrou missas e realizou milhares 

de conferências e palestras em diversos estados brasileiros e outros países para 

os quais foi convidado, dedicando-se assim ao que chamou de “ministério da 

palavra escrita e falada” (Suplemento Cultural de “O IMPARCIAL”, 1995, p. 4). 

Diferentemente do padre Clodomir Brandt, João Mohana entrou para o 

mundo eclesiástico não por conta do direcionamento imposto por sua família. Ao 

contrário, ele ofereceu muita resistência ao fato de seus membros familiares, 

especialmente seu pai, ter-lhe condicionado, desde cedo, a medicina como 

profissão, a qual Mohana seguiu até a morte de seu genitor. Após esse fato, o 

médico e escritor ingressa no Seminário de Viamão, no Rio Grande do Sul, onde 

irá obter a ordenação sacerdotal já no auge de sua vida, aos 35 anos de idade, 

o que lhe distingue de muitos outros padres atuantes no Maranhão, que 

ingressaram na vida seminarística ainda na adolescência e se tornaram 

sacerdotes antes dos 30 anos. 
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O nascimento do “intelectual católico” 

João Miguel Mohana nasceu em 15 de junho de 1925, na cidade de 

Bacabal, município maranhense. Filho de pais libaneses, Miguel Abrahão 

Mohana e Anice Mohana, de forte tradição árabe-cristã, João Mohana era o mais 

velho de uma prole de sete filhos, quatro homens e três mulheres: Laura, 

Ibrahim, Julieta, Olga, Kalil e Alberto. 

João Mohana residiu também em Coroatá antes de se mudar para o 

município de Viana, onde passou grande parte de sua infância e adolescência. 

Foi numa escola vianense que Mohana teve o primeiro contato, durante o curso 

primário, com intensas atividades literárias e com a participação na montagem 

de peças de teatro. Segundo relata Pedro da Veiga, “vários espetáculos teatrais 

organizados na cidade tiveram a participação de João Mohana. Durante as férias 

do colégio, os estudantes eram convocados a participar de peças teatrais e show 

de variedades”5. 

Após ter concluído o curso primário no “interior” do estado, Mohana 

mudou-se com a família para a capital São Luís, onde cursou o primeiro ano do 

“ginásio” no “Colégio São Luís”6e, depois, ingressou no “Colégio Marista 

Maranhense”7, para dar continuidade nos estudos. O aspecto de “escola de elite” 

                                                           
 

 

 

5 O relato é do jornalista e escritor Pedro da Veiga, que recepcionou João Mohana quando de sua visita à 

cidade paranaense no ano de 1973 para a realização de suas famosas palestras para casais. À época da visita, 

Veiga era Diretor Administrativo da Prefeitura de Campo Mourão e havia sido convidado pelo bispo da 

arquidiocese da cidade, D. Eliseu Simões Mendes, para recepcionar o padre maranhense.As informações 

estão contidas em seu blog pessoal, disponíveis no site www. pedrodaveiga.blogspot.com. Pedro da Veiga 

faleceu em março deste ano, aos 74 anos de idade. 
6 Apesar da fonte primária utilizada neste trabalho não citar o referido colégio, outras fontes consultadas no 

final da pesquisa de campo mencionam o “Colégio São Luís” como uma das instituições de ensino onde 

João Mohana cursou o início do “ginasial”, sem oferecer, contudo, maiores detalhes ou informações sobre 

a escola. Atualmente, o “ginasial” compreende o período escolar que vai do quinto ao nono ano ou “série”. 
7 Tem sua origem na fundação da “Sociedade de Maria” (1813), do sacerdote francês Marcelino 

Champagnat, que junto com outros dois padres integrantes da referida sociedade criam o “Instituto Irmãos 

Maristas”, voltado para “suprir a carência de escolas e de educação religiosa na zona rural em que viviam 

[na França] (NUNES, 1996, p. 2). Após a morte de Champagnat, o Instituto continuou se desenvolvendo e 

se expandindo por diversos países através do trabalho dos remanescentes colaboradores do falecido 

fundador. Com a Proclamação da República no Brasil (1889) e a laicização entre Estado e Igreja, a 

instituição de ensino dos Irmãos Maristas chega ao país em 1897, somando-se aos outros institutos 
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do Colégio Marista se coaduna com o grau de ascensão econômica conquistado 

pela família de João Mohana, que se tornaram prósperos comerciantes em São 

Luís e procuraram na instituição de ensino a oportunidade do filho mais velho do 

casal Mohana continuar seus estudos com “qualidade”, investindo em sua 

formação educacional e, consequentemente, direcionando sua “vocação 

profissional”, reconvertendo poder econômico em capital cultural e abrindo 

possibilidades para a construção de laços sociais relativamente privilegiados. 

As figuras do pai (Miguel) comerciante, provedor da família, e da mãe 

(Anice) como dona-de-casa de “inteligência brilhante”8ajudam a compor o perfil 

social dos “Mohana” e a compreender os motivos que levaram a família a residir 

em Bacabal, a se deslocar para Coroatá, posteriormente para Viana e, após o 

acúmulo de capital econômico, a investir na educação dos filhos, mudando-se 

definitivamente para a capital maranhense, a fim de dar continuidade aos seus 

estudos. 

A preocupação do casal Mohana com a educação dos filhos remete à sua 

formação escolar e ao seu volume de capital cultural. Tanto Miguel quanto Anice 

concluíram o curso primário ainda no Líbano. Dominavam o árabe e o francês e 

mantinham intercâmbio cultural com seus genitores, que lhes enviavam revistas 

e jornais diretamente de sua terra natal. 

                                                           
 

 

 

religiosos europeus aqui presentes (Lazaristas, Barnabistas, Capuchinhos) para “colaborar com a Igreja 

local em seu processo de reorganização interna e externa” (ibid., 1996, p. 9). A convite do arcebispo de São 

Luís, D. Francisco de Paula, o Superior Provincial dos Irmãos Maristas, irmão Damien, vem para o 

Maranhão realizar o projeto pedagógico-religioso francês, fundando no dia 2 de abril de 1908, na capital 

maranhense, situado em frente à Praça Benedito Leite, o “Colégio São Francisco de Paula”, em homenagem 

ao santo comemorado no mesmo dia. Em 1920, o Colégio é fechado, após a saída dos irmãos maristas de 

São Luís, voltando a ser reaberto somente em 1937, com o retorno dos maristas a convite do então arcebispo 

D. Carlos de Carmello Mota, que abriga a instituição de ensino no Palácio do Arcebispado, passando a 

chamar-se “Colégio Marista Maranhense” (Suplemento Cultural de “O IMPARCIAL”, 1995; NUNES, 

1996). 
8 Magalhães (2009) desenvolve um interessante estudo sobre as “representações” tecidas historicamente 

entre os descendentes de sírio-libaneses que chegam ao Maranhão e a população local, entrecortadas pelos 

conflitos e dificuldades de socialização existentes no início do processo imigratório (1880), visões que se 

ressignificam com o passar do tempo (1930), dos imigrantes em relação aos maranhenses e a si mesmos, 

passando a negar ou minimizar a existência de conflitos socioculturais e exaltando a imigração como “bem-

sucedida”, com destaque para os aspectos relativos aos feitos das “famílias que deram certo”, como 

“excelentes negociantes”, “famílias ricas”, “políticos importantes” e “intelectuais brilhantes”.  



 

21 
 

A socialização desenvolvida num “lar de letras”, de intenso intercâmbio 

cultural nas línguas árabe e francesa, e a formação escolar obtida, desde o curso 

primário em Viana, onde teve seu primeiro contato com a literatura e o teatro, até 

o ingresso no Colégio Marista, em São Luís, forneceram ao jovem João Mohana 

um acúmulo de capital cultural significativo e valorizado entre as elites locais, já 

que o diploma escolar, num espaço com acesso desigual e controlado à 

educação, se constitui num fator distintivo para a própria “condição de elite” 

(CORADINI, 2010). 

Por esse intermédio educacional, o trânsito nas instituições escolares, 

principalmente na capital maranhense, favoreceu a criação de vínculos e redes 

de relações entre os filhos das classes dominantes, haja vista que a escola 

Marista, em fins da década de 1930, além de ser privada, era uma das poucas 

instituições de ensino que oferecia formação educacional voltada para o público 

masculino. 

Pode-se inferir, portanto, que nessa escola estudaram muitos daqueles 

que viriam a tecer com João Mohana relações de reciprocidade, de amizade, 

alianças e vínculos sociais, e ocupar posições de destaque na sociedade 

maranhense, principalmente no espaço político, na estrutura de cargos e postos 

burocrático-governamentais, e na esfera da cultura, cujo somatório de 

condicionantes contribuiu irrevogavelmente para a sua “consagração literária”. 

Além disso, a estrita formação religiosa cristã católica obtida nessas 

instituições de ensino, de alguma forma, favoreceu o despertar de sua “vocação 

sacerdotal”, ainda que o direcionamento de sua “escolha profissional” como 

médico tenha sido muito menos resultado de sua manifestação pessoal do que 

uma imposição de sua família, particularmente de seu pai, socialmente 

condicionado pela estrutura de poder e pelas relações sociais que sedimentam 

os “estilos de vida” das elites dominantes. 

Com efeito, a escolha ou o direcionamento dos filhos das famílias de elite 

para uma formação acadêmica em Medicina estava imbricada com as estruturas 

de poder no Maranhão, observando-se que a profissão de médico era 

representada e valorizada socialmente por seu caráter enciclopédico, vinculada 

a um acúmulo de saberes científicos que caracterizariam e legitimariam a 

definição de “intelectual” (NUNES, 2000, p. 181-182). Portanto, não bastava ser 

rico, era necessário transformar essa riqueza em conhecimento, em aquisição 
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de saberes acadêmicos consubstanciados na conquista de títulos escolares, ao 

mesmo tempo em que se buscava o “respeito”, o reconhecimento social, a 

valorização do nomos familiar que se materializa na ocupação de cargos e 

postos relativamente bem alocados na estrutura de poder da sociedade 

maranhense de meados do século passado. Por isso, a figura do médico no 

Maranhão é representada como a de um ser culto, letrado, erudito, que reúne 

em torno de si não apenas os conhecimentos atinentes às Ciências Médicas, 

mas a uma gama de saberes variados que garantem a eficácia simbólica do 

discurso e da autoridade do médico sobre o mundo social. 

Com efeito, já revestido da autoridade de médico e de sacerdote, em 

meados da década de 1970, João Mohana funda e preside o movimento da 

Juventude Universitária Autêntica Cristã (JUAC), através da qual se engajou na 

formação política e cultural de jovens lideranças recrutadas no espaço 

universitário para compor os futuros quadros da Igreja, ajudando assim a manter 

e a reproduzir o poder e a influência da instituição eclesiástica no Maranhão, 

principalmente no domínio intelectual. Muitos dos jovens formados pela JUAC 

viriam a intervir nos principais acontecimentos políticos da capital, tendo na 

“Greve da Meia-Passagem” (1979) seu exemplo mais sintomático (BORGES, 

1998). 

Dessa forma, sua atuação evangelizadora teve significativa interferência 

em diferentes esferas, influindo não apenas no âmbito religioso, mas também 

nas áreas do “social”, da “cultura” e da “política”, constituindo-se num dos mais 

significativos exemplos de carreira religiosa que apresenta em sua gênese social 

uma mescla processual de saberes e competências adquiridas fora do âmbito 

seminarístico e, posteriormente, acionadas enquanto instrumentos legítimos de 

atuação sacerdotal, internamente à Igreja e no mundo social. 

O saber e a titulação de médico, a atuação como escritor e as relações 

sociais tecidas a partir do trânsito nesses distintos domínios, principalmente com 

o arcebispo de São Luís, D. José de Medeiros Delgado, de quem era amigo 

pessoal, conferem a João Mohana poder e autoridade suficiente para atuar e 

intervir em espaços não dominados pela religião católica de uma forma 

privilegiada, principalmente através da publicação de livros voltados para a 

conversão religiosa, evidenciando assim o grau de hibridização da atuação 

sacerdotal em terreno maranhense e os usos sociais da escrita, principal 
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instrumento de luta simbólica pela imposição de interpretações, sentidos, formas 

de pensamento e ordenação de práticas no mundo social, cuja tônica e 

abrangência transcendem os assuntos meramente de ordem confessional e 

espiritual. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A formulação do objeto em termos de análise sobre as transformações 

históricas, políticas, sociais e culturais favorece a compreensão dos processos 

por que passou a Igreja, as mudanças operadas em sua organização 

institucional, a abertura para o ingresso e a valorização do laicato junto às ações 

de evangelização e os condicionantes que possibilitaram a emergência da figura 

dos “intelectuais católicos” e sua importância na elaboração de postulados 

teórico-doutrinários com vistas ao aumento da clientela religiosa. 

Com base no repertório variado de mobilização e engajamento adquirido 

pelos agentes, observou-se que a inserção de padres em organizações, 

movimentos e instituições ligadas ou derivadas de vínculos estabelecidos com a 

Igreja é marcada tanto por processos de ruptura ou de radicalismos de posições, 

quanto, no sentido inverso, pelo estreitamento das relações de filiação religiosa 

com a instituição eclesiástica. 

Dessa forma, tanto a composição da trajetória do padre Clodomir Brandt 

quanto a do padre João Mohana se distanciam em alguns pontos e se 

aproximam em outros, evidenciando o cruzamento de lógicas (políticas, culturais 

e religiosas), a imbricação e fluidez de fronteiras entre distintos domínios, os 

usos sociais que são feitos da escrita por cada um dos agentes, bem como as 

singularidades de estratégias, recursos e trunfos acionados no espaço em 

disputa. 

A distinção entre os espaços geográficos de atuação dos dois sacerdotes 

define contornos mais nítidos de observação das discrepâncias e peculiaridades 

entre ambos. Enquanto padre Brandt realiza suas ações no “interior” do 

Maranhão, mais precisamente na cidade de Arari, distante geograficamente do 

centro de poder da hierarquia eclesiástica, situado na capital, contando assim 

muito mais com o apoio de familiares (no caso, o próspero “tio Cláudio”) e de 

uma rede de amizades calcada no valor social conferido aos seus feitos, que 
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está na base das retribuições simbólicas que obtém como sacerdote, padre 

Mohana goza do privilégio de atuar na capital São Luís, centro catalisador das 

demandas sociais, culturais, econômicas e religiosas do Estado, o que lhe 

possibilita um trânsito mais próximo entre os membros do alto clero local, 

estabelecendo redes de reciprocidade que o ajudam a pôr em prática seu 

trabalho evangelizador por intermédio de um viés institucional, primeiramente 

como leigo vinculado à hierarquia clerical e, depois, como integrante do corpo 

sacerdotal. 

Infere-se, pois, que a diversificação das modalidades de atuação 

sacerdotal que transita por distintos domínios sociais, particularmente nas 

esferas da política e da cultura, orbitando em torno das elites e dos grupos 

dirigentes locais, acaba por mesclar também elementos políticos-ideológicos que 

fornecem um repertório discursivo voltado para a realização de práticas efetivas 

de evangelização que, em seu conjunto, evidenciam o grau de hibridização do 

ofício de sacerdote no Maranhão. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BATALHA, João Francisco. Um passeio pela história de Arari. São Luís: 
Lithograf, 2011. 

BORGES, Arleth Santos. A construção do Partido dos Trabalhadores no 
Maranhão. Unesp: São Paulo, 1998. 

BOURDIEU, Pierre. Escritos de Educação. Rio de Janeiro: Vozes, 1998. 

__________. Coisas ditas. São Paulo: Brasiliense, 2004a. 

__________. As regras da arte: gênese e estrutura do campo literário. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2010. 

__________. Homo academicus. Florianópolis: Ed. da UFSC, 2011. 

BRUNEAU, Thomas. O catolicismo brasileiro em época de transição. São 
Paulo: Loyola, 1974. 

BURITY, Joanildo A. Religião e política na fronteira: desinstitucionalização e 
deslocamento numa relação historicamente polêmica. Revista de Estudos da 
Religião, São Paulo, nº. 4, 2001, p. 27-45. 

CORADINI, Odaci Luiz; REIS, Eliana Tavares dos. Transações culturais, 
intelectuais e as ciências sociais. Dossiê: Cultura, poder e modalidades de 



 

25 
 

engajamento. In: Revista Pós-Ciências Sociais, v. 9, n. 17. Edufma: São Luís, 
2012, p. 9-17. 

CORADINI, Odaci Luiz. As missões da “cultura” e da “política”: confrontos e 
reconversões de elites culturais e políticas no Rio Grande do Sul (1920-1960). 
Revista de Estudos Históricos, Rio de Janeiro, nº 32, 2003, p. 125-144. 

__________. Titulação escolar, condição de “elite” e posição social. In: 
Revista Brasileira de Educação. v. 15, n. 43, jan./abr. 2010. 

DELLA CAVA, Ralph. Igreja e Estado no Brasil do século XX: sete 
monografias recentes sobre o catolicismo brasileiro (1916-1964). In: Novos 
Estudos – CEBRAP, n. 12, 1975. 

FARIA, Regina Helena Martins de; MONTENEGRO, Antonio Torres. (Org.). 
Memória de professores: histórias da UFMA e outras histórias. São Luís: 
Universidade Federal do Maranhão/Departamento de História; Brasília: CNPq, 
2005. 

FAUSTO, Boris. A Revolução de 1930: historiografia e história. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1997. 

FERNANDES, José. O universo do Padre Brandt. São Luís: Unigraf, 2012. 

GRILL, Igor Gastal; REIS, Eliana Tavares dos. O que escrever quer dizer na 
política? Carreiras políticas e gêneros de produção escrita. Dossiê: Cultura, 
poder e modalidades de engajamento. In: Revista Pós-Ciências Sociais, v.9, n. 
17. Edufma: São Luís, 2012, p. 101-121. 

MAINWARING, Scott. Igreja Católica e política no Brasil. São Paulo: 
Brasiliense, 2004. 

MELO, Hugo Freitas de. Entre rosas e armas: atuação política da Igreja Católica 
e ditadura militar no Maranhão (1968-1974). 90 f. Monografia (Graduação em 
História) – Universidade Estadual do Maranhão, São Luís, 2010. 

__________. O ofício de sacerdote: mediação cultural, atuação política e 
produção intelectual de sacerdotes no Maranhão. 190 f. Dissertação (Mestrado 
em Ciências Sociais) – Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 2013. 

MICELI, Sérgio. A elite eclesiástica brasileira. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 
1988. 

__________. Intelectuais e classe dirigente no Brasil (1920-1945). São Paulo; 
Rio de Janeiro: DIFEL, 1979. 

NUNES, Iran de Maria Leitão. Os irmãos maristas na Educação do Maranhão 
(1908-1920). Universidade Federal do Maranhão, São Luís, 1996. 

NUNES, Patrícia Maria Portela. Medicina, poder e produção intelectual. São 
Luís: Edições UFMA; PROIN (CS), 2000. 

PACHECO, D. Felipe Condurú. História Eclesiástica do Maranhão. São Luís: 
Departamento de Cultura do Estado, 1969. 



 

26 
 

REIS, Eliana Tavares dos Reis. Em nome da “cultura”: porta-vozes, mediação 
e referenciais de políticas públicas no Maranhão. Revista Sociedade e Estado, 
vol. 25, n. 3, set./dez. 2010. 

REVISTA PÓS-CIÊNCIAS SOCIAIS. Cultura, poder e modalidades de 
engajamento (Dossiê). Universidade Federal do Maranhão, Programa de Pós-
graduação em Ciências Sociais. São Luís: Edufma, v. 9, n. 17, 2012. 

SAPIRO, Gisèle. Modelos de intervenção política dos intelectuais: o caso 
francês. Dossiê: Cultura, poder e modalidades de engajamento. In: Revista Pós-
Ciências Sociais, v. 9, n. 17. Edufma: São Luís, 2012. 

SAWICKI, Frédéric; SIMÉANT, Johanna. Inventário da sociologia do 
engajamento militante. Nota crítica sobre algumas tendências recentes dos 
trabalhos franceses. Sociologias, Porto Alegre, n. 28, set./dez. 2011, p. 200-255. 

SEIDL, Ernesto. A elite eclesiástica no Rio Grande do Sul. 462 f. Tese 
(Doutorado em Ciência Política) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
Porto Alegre, 2003. 

__________. “Intérpretes da história e da cultura”: carreiras religiosas e 
mediação cultural no Rio Grande do Sul. In: Revista Anos 90, Porto Alegre, v. 
14, n. 26, p. 77-110, dez. 2007b. 

__________. Caminhos que levam a Roma: recursos culturais e redefinições 
da excelência religiosa. In: Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, n. 31, 
jan./jun. 2009a. 

__________. Lógicas cruzadas: carreiras religiosas e política. In: Revista Pós 
Ciências Sociais, São Luís, v. 6, n. 11, p. 11-27, 2009b. 

SERRY, Hervé. Literatura e catolicismo na França (1880-1914): contribuição 
a uma sociohistória da crença. Revista Tempo Social. USP: São Paulo, 2004. 

SIGAL, Silvia. Intelectuais, cultura e política na Argentina. Dossiê: Cultura, 
poder e modalidades de engajamento. In: Revista Pós-Ciências Sociais, v. 9, n. 
17. Edufma: São Luís, 2012, p. 51-66. 

SILVA, Clodomir Brandt e. A família Brandt. Arari: Ed. Notícias de Arari, 1993. 

SORÁ, Gustavo. Brasilianas: José Olympio e a gênese do mercado editorial 
brasileiro. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo: Com-Arte, 2010. 

WOLF, Eric. Antropologia e poder. Organizado por Bela Feldman-Bianco e 
Gustavo Lins Ribeiro: tradução de Pedro Maia Soares – Brasília: Editora da 
Universidade de Brasília: São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo: 
Editora Unicamp, 2003. 

  



 

27 
 

MEMÓRIAS DE ENGAJAMENTO: Itinerários religiosos e cotidiano de 

atuação de padres no Brasil (1970-1980) 

Jorge Luiz Feitoza Machado 

Universidade Federal do Maranhão 

 

RESUMO: O trabalho centra sobre a análise da constituição de perfis de atuação 

de clérigos no maranhão (1970-1980), a partir do exame das trajetórias 

configuradas no fluxo de suas experiências sociais, de modo a identificar em 

seus itinerários posições e tomadas de posições específicas, bem como 

redefinições de posicionamentos articulados a um perfil de atuação em 

diferentes espaços sociais. Privilegia a análise sobre a emergência desses 

agentes na condição de mediadores e porta-vozes de causas sociais, culturais 

ou políticas consagradas a uma forma de engajamento. Metodologicamente, o 

estudo das trajetórias e perfis consiste no exame das propriedades sociais e dos 

recursos culturais mobilizados pelos agentes, enfatizando-se o peso de tais 

recursos em dinâmicas imbricadas que demarcam suas inserções em domínios 

como o religioso e o político. Reflete também sobre processos de politização da 

atividade religiosa a partir de sociodicéias produzidas pelos agentes em 

contextos periféricos.   

Palavras-chave: Trajetórias. Itinerário religioso. Memória. Engajamento 

 

INTRODUÇÃO 

As relações consagradas entre religião e política, tão presente como 

objeto de estudo das ciências humanas, configura o ponto de partida deste artigo 

que, grosso modo, trata das lógicas de engajamento de um grupo de sacerdotes 

católicos atuantes no estado do Maranhão, região nordeste do Brasil, a partir da 

segunda metade do século XX. A rigor, as principais dimensões consideradas 

para este trabalho remetem a uma agenda de investigação desenvolvida por 

ocasião da pesquisa de mestrado em ciências socais. Embora o tratamento dado 

ao estudo em questão tenha o teor predominantemente sociológico, é na 

combinação com a dimensão diacrônica das ações dos agentes que situamos 

os principais eixos que orientam o artigo. Portanto, se precisamos fazer algum 
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recorte ou enquadramento específico do trabalho, creio que não há problemas 

em identifica-lo com uma sociologia histórica.  

Em se tratando do envolvimento de padres com questões relativas a 

diversas formas de participação política, os registros de atuação de clérigos são 

frequentes na história recente do Maranhão. No período que demarca a 

passagem para a segunda metade do século XX, precisamente na transição dos 

anos 1950 para as décadas que seguem, registra-se a presença de muitas 

congregações católicas com seus quadros de especialistas da igreja, que 

estabeleceram seu primeiro contato com a dita realidade periférica do “terceiro 

mundo”. 

Por exemplo, a Ordem dos Frades Menores (OFM), como é designada a 

instância do clero regular que congrega religiosos inspirados pelo carisma 

franciscano, contemporaneamente, tem presença registrada no Estado do 

Maranhão a partir da década de 1950. Orientada pela necessidade de um 

“Engajamento Missionário” para fins de revitalização e expansão de seu projeto 

missionário pelo mundo, é neste período específico que a Província franciscana 

da Santa Cruz, sediada na Saxônia, Alemanha, manifesta interesse pelo Brasil, 

precisamente pelo Maranhão, como horizonte de atuação, que representaria a 

continuidade da “vocação missionária” a ser empreendida pela primeira geração 

de sacerdotes alemães em território nacional. 

Implícita à necessidade de realização e manutenção de um projeto 

missionário, seja em sua acepção moderna de missão como conversão sob a 

tríade “instruir”, “cuidar” e “construir”, ou ainda, no sentido de missão como sinal 

eficaz de salvação sem impor conversões (SIMONATO 2007; COULON, 2007; 

PRUDHOMME, 2008), situa-se um repertório de estratégias coletivas que 

apontam para o investimento na reprodução social de um modelo institucional 

religioso que, ao se deslocar de um contexto específico, confronta-se com uma 

lógica social e cultural marcada por distinções acentuadas. 

Deste modo, a trajetória recente da congregação franciscana, que teve no 

Maranhão um de seus destinos no Brasil, tornou-se possível por iniciativas 

interdependentes que culminaram com a “Fundação de Nossa Senhora da 

Assunção”, província da ordem regular no Maranhão e no Piauí. Ressalta-se que 

a decisão pelo estabelecimento desta ordem religiosa em território maranhense 

se deve notadamente, por um lado, a uma conjuntura externa que atingia 
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diretamente a dinâmica de circulação dos frades em outras partes do mundo, 

sobretudo no Oriente. Por outro, a um interesse das autoridades eclesiásticas 

locais em receber religiosos estrangeiros para o trabalho pastoral, visto que a 

justificativa mais corrente, ao mesmo tempo em que enaltecia o fortalecimento 

do serviço missionário, explicitava a insuficiência de “vocações” e a consequente 

debilidade no quadro de clérigos nativos. 

Aliás, a presença de muitos dos clérigos estrangeiros atuando em causas 

associadas a luta em “nome do povo”, a exemplo do engajamento pela moradia 

e melhores condições de saúde na periferia, pelo direito a terra no campo, por 

condições de vida mais digna dos povos indígenas, entre outras, é reproduzida 

numa sociodiceia justificada pela condição auto referenciada de mediação que 

os próprios assumem, angariando reconhecimento e legitimidade para intervirem 

em nome de um terceiro mundismo. Seria esse um elemento de distinção 

acionado pelos religiosos.  

Podemos atribuir diferentes argumentos que explicariam a considerável 

entrada de religiosos no Maranhão no período em foco, mas um que parece 

razoável diz respeito à debilidade na reprodução do quadro de religiosos locais, 

a chamada crise de vocações. Combinado a situação eclesial local, este afluxo 

também pode ser compreendido com base nas redefinições do espaço religioso 

e conjunturas políticas específicas que perpassaram a trajetória desses agentes 

anteriormente a sua chegada ao Brasil.  

Quase sempre associada à ideia de “missão”, o perfil dos padres 

marcadamente vinculado à imagem do agente politizado, comprometido com as 

causas populares, identificado a uma lógica prática engajada, reforça a posição 

de heterodoxia que os mesmos ocupam no espaço religioso. Deste modo, as 

tomadas de posições mais contundentes, tidas como radicais, refletem a 

condição heterodoxa que os sacerdotes procuram reproduzir diante de uma nova 

lógica social e política com a qual são confrontados. 

No artigo abordamos diretamente memórias acerca do cotidiano de 

sacerdotes católicos que tiveram registros de atuação no Maranhão. O recorte 

reforça o eixo de análise acerca dos perfis, modalidades e espaços de atuação 

entre padres estrangeiros, na maioria europeus, cujas trajetórias tiveram 

intersecção com a dinâmica representada pelo Brasil, e, marcadamente, pelo 

Maranhão. De certo modo, o procedimento metodológico pelo exame das 
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propriedades sociais, recursos culturais e processos de socialização captados a 

partir da reconstituição das trajetórias dos clérigos, restitui a própria dimensão 

da memória que estes sujeitos acionam ao reatualizarem experiências 

seletivamente apontadas como relevantes em seu itinerário religioso.  

Ao externarem um pouco das suas histórias de vida pessoal os clérigos 

ofereceram assim o acesso a representações sobre suas experiências sociais, 

suas dificuldades de adaptação no Brasil, os desafios enfrentados para 

realizarem o ofício de sacerdote em uma nova realidade, enfim, expuseram um 

conjunto de memórias que reatualizam, retrospectivamente, elementos de uma 

carreira permeada por lógicas e princípios que se entrecruzam na diversificação 

de seus posicionamentos. Na prática, ao cotejar a reconstituição de trajetórias 

dos clérigos a partir de suas memórias temos duas dimensões que são 

imbricadas: uma remete ao cotidiano de trabalho, à manifestação da 

religiosidade e, mesmo, às modalidades de engajamento colocadas em prática. 

A outra consiste em objetivar tais memórias a partir da apreensão dos princípios 

pelos quais os perfis de atuação de cada sacerdote são configurados e 

redefinidos com base em princípios ou esquemas de orientação estruturados. 

O argumento que dá suporte à análise deste processo é o de que os 

agentes sociais, ao longo de suas experiências de socialização, incorporam 

disposições que são socialmente e culturalmente disseminadas, constituindo, 

deste modo, um habitus específico. No caso dos clérigos, suas experiências 

sociais relacionadas ao universo religioso estruturariam princípios de percepção 

do mundo social orientados por um habitus religioso.  

Para a análise dos itinerários religiosos dos sacerdotes, todos com 

inserção em espaços diversificados de atuação no estado do Maranhão, 

examinou-se o conjunto das propriedades sociais destes agentes, bem como, os 

recursos culturais adquiridos por eles. O objetivo consistiu em analisar a 

correspondência latente ou, por vezes, mais explícita, entre características 

eminentemente sociais com determinado perfil de engajamento religioso, social 

ou politico.  

Neste sentido, foram privilegiados dados atinentes a duas dimensões de 

análise: a primeira, de caráter mais sociográfico, reuniu indicadores relacionados 

às origens sociais dos padres, tais como (local de nascimento; origem familiar; 

vinculação dos parentes com alguma forma de engajamento; instituições 
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escolares pelas quais passaram; formação em seminários ou instituições de 

ensino superior, etc.). Uma segunda dimensão considerada foi a de 

investimentos realizados que apontavam para a carreira religiosa ou para uma 

maneira particular de exercer o ofício de sacerdote.  

Cumpre observar ainda que a dimensão das conjunturas também é 

imprescindível para perceber como os agentes ajustam suas tomadas de 

posições e exprimem suas opiniões sobre política, economia, sociedade e 

religião com base nos princípios de orientação ou esquemas de percepção 

assimilados de processos de socialização. Decorre daí que o cotidiano de 

trabalho dos clérigos italianos no Maranhão corresponde a perfis que se 

apresentam diferenciados no fluxo das experiências com registro em seus 

itinerários e nas reatualizações da memória de cada um deles. 

 

REDEFINIÇÕES DO ESPAÇO RELIGIOSO, RECURSOS CULTURAIS, 

PROPRIEDADES SOCIAIS E MEDIAÇÃO. 

Neste tópico tentarei sintetizar algumas das dimensões analíticas que são 

imprescindíveis ao estudo das lógicas de engajamento. Somente a partir de uma 

razoável compreensão articulada destes eixos é que captaremos os princípios 

diversificados presentes nos perfis de engajamento representados pela 

reconstituição das trajetórias dos clérigos.  

Eixo central de análise sobre as práticas de engajamento religioso, as 

redefinições do espaço católico permitem ter uma noção das transformações 

pelas quais a instituição redefine critérios eclesiais, mas também revê suas 

relações e práticas com questões do mundo social. Para o estudo em pauta, tais 

processos são fundamentais na medida em que essas conjunturas produzem 

efeitos sobre o itinerário dos sacerdotes. Caso emblemático na trajetória da 

instituição católica remete às mudanças introduzidas pelo Concílio Vaticano II, 

entre 1962 e 1965, período que coincide com a entrada de muitos clérigos 

estrangeiros.  

Como evento representativo, a partir desta reunião de autoridades 

eclesiais católicas evidenciou-se uma abertura maior da Igreja, fato que produziu 

efeitos sobre a “reestruturação das relações de força do espaço religioso”, bem 

como introduziu novas concepções acerca do posicionamento da Igreja inserida 
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numa sociedade secular. Uma perspectiva aberta pela Igreja conciliar está 

relacionada à “emergência da Teologia da Libertação  como matriz teológica e 

ideológica” que vai exercer uma influência significativa na redefinição das 

práticas de seus agentes, sobretudo entre grupos de clérigos que se identificam 

com esta proposta preenchendo “novos espaços de atuação”, onde se destaca 

o perfil de “intenso engajamento político e o investimento em movimentos sociais 

de base – operários, sem-terra, desempregados etc.” (SEIDL, 2009, p. 13-14). 

A perspectiva assumida por parte do clero encontrou num plano mais 

pragmático recepção entre as chamadas Comunidades Eclesiais de Base, que 

buscaram – a partir do método ver, julgar e agir – associar às suas práticas 

religiosas e caritativas questões como organização sindical e política.  Em 

diferentes partes do Maranhão, as CEB’s teriam representado um ponto de apoio 

ao trabalho dos clérigos, sobretudo, com relação aos problemas agrários 

acentuando o “compromisso social” como uma espécie de bandeira de luta. A 

proposta de “libertação”, elemento presente no discurso mais “progressista” da 

Igreja, cotejada por teólogos e assumida por leigos e sacerdotes, teria 

justificação nos aspectos sócio-históricos de uma conjuntura particular tida como 

adversa.  

Este panorama descrito como adverso teria sido potencializado com os 

desdobramentos da política de governo militar, corolária do regime de exceção 

instalado no Brasil em 1964. O referido contexto marcado por transformações no 

âmbito político e institucional favorecera a entrada de novos agentes cujos perfis 

ajustavam-se a alguma prática ou modalidade de engajamento.  

Uma condição a ser considerada, segundo (MAINWARING, 1989, p. 172-

173), diz respeito à contribuição da Igreja “para as pressões que conduziram à 

abertura” política. Essa contribuição teria se efetivado com a ajuda das 

“organizações eclesiais de base aos movimentos populares e da posição da 

Igreja, junto com os partidos de oposição, como importante defensora dos 

direitos humanos” (idem). Neste sentido, a dinâmica de transformações 

ocorridas , seja no âmbito da política ou da instituição eclesial católica, teria 

ensejado as condições oportunas para a redefinição das estratégias de 

intervenção de religiosos.     

Da confluência de transformações das quais emergem porta-vozes em 

torno de “causas” específicas foram delineadas as condições favoráveis para a 
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percepção de “lógicas cruzadas”, explicitadas em possibilidades abertas de 

intervenção . No que se refere à presença de agentes oriundos de outros países, 

este movimento pode estar relacionado às “tensões existentes nas relações 

entre centro/periferia”. Mais precisamente, a entrada de novos agentes (com o 

perfil identificado a heterodoxias como a teologia da libertação), em arenas de 

disputa definidas em condições periféricas resultaria de “confrontos entre elites 

culturais e religiosas” que “atravessam os trajetos sociais” dos próprios agentes. 

Nesse sentido, sua posição como formuladores ou mesmo difusores de 

ideologias vinculadas à noção de “terceiro mundo”, aspecto conjugado a ação 

concreta que se inscreve no “dever “missionário” desses agentes, reforça o 

sentido de sua presença em localidades periféricas, como o Brasil (CORADINI, 

2004, p. 3-4). 

A noção de “periferia”, em oposição às lógicas externas, é uma temática 

abordada em análises de dinâmicas sociais a partir de recortes diversificados, 

sendo sempre associada a outras dimensões, a exemplo da idéia de circulação 

internacional dos agentes, eixo fundamental para se compreender os princípios 

de constituição ou acumulação de recursos sociais e culturais, bem como o 

processo de aquisição de competências e habilidades e a reconversão disso em 

tomadas de posições desses agentes. Tendo como parâmetro os “centros” 

(países de origem e outros destinos) no que se refere a produção de regras de 

funcionamento, critérios de hierarquização e princípios de legitimidade de 

domínios sociais (cultural, político, intelectual, etc.), os agentes ao ingressarem 

em realidades “periféricas” redefinem suas percepções, ajustam sua visão de 

mundo, estabelecem vínculos e reivindicam um lugar num dado espaço a partir 

de lógicas que não estão circunscritas a mera transposição de modelos tidos 

como centrais.  

Há um movimento constante de (re) definição de princípios presentes em 

domínios periféricos que caracteriza uma situação de “baixa autonomia” das 

esferas sociais, fato que possibilita a maior influência – não transposição direta 

– de critérios exógenos. A abordagem desses elementos está vinculada a um 

conjunto de produções sociológicas que partem de referências comuns 

centrando em temas como os processos de formação de elites e o fenômeno de 

constituição de “especialistas” em domínios específicos como o cultural, 
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intelectual e religioso (CORADINI, 2004:2005; REIS, 2007; SEIDL, 2007:2008; 

NERIS, 2009).              

Consideram-se, assim, os possíveis efeitos que a conjuntura específica 

de atuação pode produzir sobre as práticas. Esta dimensão, que surge com 

frequência em estudos sobre práticas militantes, politização e engajamento 

(SEIDL, 2009; REIS, 2007; GAXIE, 2002), refere-se às imbricações entre as 

circunstâncias históricas, seus elementos conjunturais e as gerações que atuam 

em determinados contextos. De modo específico, trata-se de analisar que tipo 

de conseqüência ou efeitos certos eventos, decorridos em circunstâncias 

temporais particulares, pode produzir na trajetória individual ou coletiva de 

agentes militantes – perspectiva enunciada que retoma o aspecto das múltiplas 

inserções dos agentes e da suscetibilidade a inflexões na trajetória, ocasionada 

por contingências imprevisíveis. 

O nível de análise referente à militância dos agentes está inserido, 

portanto, num quadro mais complexo de mudanças, onde as décadas de 1960, 

1970 e 1980 representaram um momento particular de transformações de ordem 

institucional, enfatizando-se aquelas ocorridas nos domínios político e religioso. 

Neste sentido, as mudanças sinalizadas – sobretudo em âmbito eclesial – 

enfatizavam a “missão social da Igreja” e a “importância do laicato” para a 

instituição religiosa, definições que teriam motivado um senso mais aguçado de 

“responsabilidades” e “co-responsabilidade” no que se refere às relações entre 

clérigos e leigos (MAINWARING, 1989, p. 62). 

Essa tendência a redefinições teria criado as condições necessárias à 

emergência de debates posteriores no âmbito da Igreja latino americana, 

aspecto que contribuiu para a reorientação das ações dos agentes frente aos 

problemas de ordem política e social nos quais a instituição passou a se 

envolver. O posicionamento mais “crítico” da Igreja Católica ou, pelo menos, de 

seu segmento mais progressista teve, a partir das conclusões das Conferências 

episcopais de Medelín (1968) e Puebla (1979), o respaldo formal por parte de 

suas lideranças, os bispos da América Latina, acerca da assimilação de novos 

valores às práticas militantes. Os registros de intervenção dos clérigos 

“comungavam”, conforme os relatos, da motivação teológica expressa na “opção 

preferencial pelos pobres”, síntese das resoluções desses encontros.   



 

35 
 

Considerando os efeitos dos eventos eclesiais mencionados para a 

redefinição das bases institucionais do espaço católico, bem como a influência 

que possam ter representado no percurso biográfico de padres, talvez possamos 

situar pontualmente sobre o aspecto das conjunturas a necessidade de se 

estabelecer uma vinculação entre essas redefinições, o peso decorrente das 

transformações processadas e os estágios de aquisição de disposições para a 

militância dentro de lógicas especificas que delimitam o processo de 

engajamento individual (SEIDL, 2008; SAWICK e BERLIVET, 1994). 

Para a perspectiva de análise em questão é razoável o uso da noção de 

politização como um mecanismo de requalificação dos objetivos e bens 

ofertados pela Igreja, fato que implica na construção e disseminação de 

significações indissociavelmente políticas e religiosas a uma variedade de 

atividades no tempo e espaço (REIS, 2008, p. 48; LAGROYE, 2003). Neste 

sentido, os posicionamentos assumidos pelos agentes estão inseridos num 

repertório de ações mobilizadas a partir de um duplo registro constituído, 

simultaneamente, por códigos do domínio religioso e lógicas da arena política. 

Nesta interface são produzidas as diferentes concepções acerca dos sentidos 

atribuídos ao engajamento, bem como as definições formuladas pelos clérigos 

sobre determinadas causas, temas e questões que orientam sua compreensão 

e forjam suas ações no mundo social.        

A diversificação do engajamento, decorrente de amplas possibilidades de 

inserção, reflete também o estabelecimento de distinções de perfis. Neste 

sentido, a militância de padres a frente, sobretudo, de movimentos sociais, mas 

também inseridos em outros espaços de participação política (como os próprios 

partidos e estruturas de administração pública), deve ser cotejada enfatizando-

se as competências e habilidades adquiridas com base em recursos mobilizados 

pelos agentes que os detêm.  

Deste modo, a dimensão sociográfica coteja ainda o aspecto da formação 

cultural dos agentes investigados (gosto pelas artes como cinema, literatura, 

música, etc.), tendo-se em vista que este conjunto de recursos está 

compreendido em estágios específicos (de aquisição, de afirmação, de 

reconhecimento e uso) estando correlacionados às competências detidas e às 

intervenções dos agentes.  
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Convém ressaltar que a esses estágios específicos correspondem 

processos de socialização que atravessam o trajeto social dos agentes, 

remetendo às experiências familiares, escolares, religiosas (participação em 

missas, freqüência na catequese, serviço de coroinha), bem como lembranças 

reatualizadas de outras modalidades de inserção que precederam a experiência 

propriamente sacerdotal, como a passagem pelo exército, pelo grupo de 

escoteiros, entre outras. A dimensão da socialização desses agentes é 

imprescindível, portanto, para a apreensão de disposições sociais diversas.   

Soma-se aos demais aspectos a dimensão das estratégias que podem 

ser acionadas consciente ou inconscientemente pelos agentes com base na 

mobilização de recursos, como a articulação de redes de relações que são 

constituídas pelo fato de que elas favorecem e são favorecidas pela configuração 

de um espaço social marcado pela inexistência de fronteiras rígidas entre os 

domínios sociais” (REIS, 2009, p. 88). 

As causas proclamadas e o trabalho de mobilização conduzido pelos 

agentes em suas inserções (padres, agentes pastorais etc.), bem como seus 

efeitos sociais e políticos, conduz à reflexão sobre os mecanismos que 

estruturam a “gênese de um problema social. A especificidade desta questão 

sugere o estudo de intermediários culturalmente favorecidos que desempenham 

a função de porta-vozes” (LENOIR, 1996, p. 86). Deste modo, os clérigos 

atuantes no Maranhão são considerados mediadores (políticos, culturais, etc.), 

com base no exame das condições de emergência da figura do mediador e da 

composição do “especialista”, que remetem às características sociais dos 

agentes e aos trunfos acionados como recursos significativos garantindo o 

trânsito social graças, sobretudo, ao valor conferido às “competências” detidas.  

A noção de mediador define-se como sendo os “indivíduos que estão 

aptos a atuar em termos de expectativas orientadas para a comunidade e para 

a nação, que tendem a ser selecionados para a mobilidade” (WOLF, 1971, apud 

GRILL, 2008, p. 23). Desta forma, entende-se que seu papel é desempenhado 

no intermédio de âmbitos distintos. O mediador pode ser entendido ainda como 

um “tipo específico de intermediário que se particulariza pela função crítica e pela 

exclusividade” (SILVERMAN, 1977, apud GRILL, 2008, p. 23). Neste sentido, o 

foco incide sobre a percepção – entre uma gama variada de perfis – das lógicas 

de constituição dos agentes mediadores (críticos pela “capacidade de manipular 
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códigos” e influenciar nos interesses dos diferentes níveis mediados) e 

exclusivos pelo monopólio da função de mediação através do reconhecimento 

que lhe é atribuído. 

No que tange ao exercício da função de mediação, esta mantém relação 

estreita com os processos que envolvem aspectos sociais e históricos dos quais 

podem resultar na constituição de um mediador. No estudo em pauta, os 

mediadores seriam agentes especializados e peça fundamental numa lógica 

político-religiosa de mediação, “pautada pelo fluxo de recursos materiais e 

simbólicos entre diferentes níveis, esferas e espaços sociais” (SEIDL, 2007).  

Reiterando a questão das “modalidades de intervenção priorizadas pelos 

agentes, tomando-as ao mesmo tempo como possibilidade de acúmulo e de 

ativação de capital militante” (REIS, 2008, p. 109), convém distinguir – quanto a 

participação de clérigos na posição de mediadores – os níveis de intervenção a 

partir das noções de “contestação”, “engajamento” e “militantismo”. Tais idéias, 

de acordo com Reis (2007), contêm sentidos diferenciados atrelados ao grau de 

envolvimento dos agentes, bem como a seus perfis sociais e às situações de 

contingência (históricas, políticas, etc.) que se apresentam no decurso dos 

trajetos.   

 

MISSÃO PASTORAL: TRAJETÓRIAS RELIGIOSAS DE SACERDOTES 

ESTRANGEIROS 

A dimensão das trajetórias ou dos itinerários religiosos permite captar o 

conjunto das propriedades sociais, recursos culturais e investimentos acionados 

ao longo da vida, de modo que possamos perceber as lógicas implicadas na 

constituição de um perfil específico. Nesse sentido, por um lado, observamos 

perfis ligados ao dito polo “progressista”, cujas práticas e percepções dos 

agentes estão em maior contato com as questões seculares, fora da esfera de 

princípios exclusivamente religiosos. Por outro, nos foi reproduzido um perfil 

mais vinculado às posições centrais e hierarquizadas da igreja. A seguir, os 

perfis em questão são apresentados.  

 

Victor Asselin: o sacerdote das causas sociais  
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Padre Victor Asselin tem nacionalidade canadense, nascido na província 

de Québec, em 26/07/1938. Sendo o sexto entre quatorze filhos, é de origem 

familiar modesta (“a família da minha mãe era uma família muito pobre”) e 

religiosa, “todo mundo era católico praticante”. O ramo paterno da família tinha 

envolvimento com a política em sua região de origem (povoado de Sully), tendo 

seu avô paterno exercido a função de prefeito por três vezes. Oriundo de um 

núcleo familiar com baixa instrução escolar dos pais, o religioso apresenta nível 

de escolarização superior tendo passado pela Universidade de Ottawa, onde 

adquiriu formação em Letras, Filosofia, Teologia e Sociologia durante o decênio 

de 1960. Posteriormente, já radicado no Brasil, tornou-se bacharel em Direito, 

na Universidade Federal do Maranhão, em 1982. Possui ainda o título escolar 

de mestre em Teologia (“especialização voltada para questões missionárias e 

sociais”), adquirido também na década de 1980, na mesma instituição em que 

se formara duas décadas antes, em Ottawa, capital do Canadá.  

O clérigo Victor Asselin chegou ao Maranhão no dia 31 de julho de 1966 

após ter exercido o ensino de filosofia no seminário maior de sua diocese e 

depois de dois anos de ordenação sacerdotal. O território maranhense como 

destino é justificado por uma decisão do bispo de sua diocese que, acatando um 

pedido do Papa Pio XII, decide enviar religiosos para o trabalho de colaboração 

com o clero local. Sua atuação inicia pelo interior ocupando a função de vigário 

no município de Guimarães e na diocese de Pinheiro, sendo indicado em 1971 

para o cargo de coordenador de pastoral desta mesma diocese. Coordenou, 

entre 1973 e 1975, as comunidades eclesiais de base em nível estadual, 

tornando-se o primeiro coordenador das comunidades da Arquidiocese de São 

Luis atendendo a um pedido de Dom Mota, arcebispo da capital naquele 

momento. Dessa experiência, possibilitada pelo contato com a alta hierarquia 

local, o clérigo afirma que “este trabalho (a frente das comunidades de base no 

estado) o levou a descobrir a necessidade de uma articulação maior, regional e 

nacional. Foi uma bela experiência de uma Igreja inserida na vida do povo”.  

Nesta passagem de sua trajetória, padre Victor Asselin teve contato com 

a “realidade do continente” tendo participado, em 1973, do curso de teologia 

latino-americana realizado na cidade de Quito (Equador). O convite foi feito pelo 

padre Ernanne Pinheiro, ainda hoje assessor da CNBB. Reatualizando suas 

impressões sobre o evento relatou: “participavam deste curso, padres e agentes 
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de pastoral de diversos países da América Latina. Era um momento de reflexão 

profunda sobre a ação da Igreja em busca de sua libertação”. “Pra mim foi 

fundamental... Eu tive uma idéia muito clara de que eu devia me dedicar a causa 

dos empobrecidos, dos excluídos aqui no Brasil”. Sua participação no referido 

evento coincide com seu envolvimento nas articulações que resultaram na 

fundação, em nível nacional, da Comissão Pastoral da Terra (CPT), em Goiânia, 

no ano de 1975, sendo padre Victor Asselin o primeiro vice-presidente da 

entidade.  

Um ano depois, em 1976, fundou a CPT no Maranhão, onde esteve na 

direção até 1980. Depois desenvolveu a atividade de assessoria na diocese de 

Porto Nacional, no Estado de Goiás (atualmente Tocantins), exercendo também 

nesta mesma década a função de diretor da Cáritas no Maranhão. Esses anos 

de sua trajetória foram marcados ainda pela atuação jurídica através do exercício 

da atividade de advogado, recurso que possibilitou a abertura de um escritório 

exclusivamente voltado para o trabalho de “assessoria jurídica aos pobres”. O 

religioso apresenta como recurso necessário, a aquisição de seu título de 

bacharel em Direito, para justificar a “prestação de serviço” dirigida ao “segmento 

popular, especialmente na área criminal”. Nesta esfera jurídica, “tanto na área 

do direito agrário como na área do direito penal”, sua atuação “dedicada às 

causas rurais e as causas sociais” se estendeu até 1988.   

Na carreira de padre Victor Asselin também se tem registros, em meio a 

constância de sua atuação pelas pastorais sociais, de inserção do clérigo em 

processos de administração política. Entre 1995 e 2000, o religioso exerceu a 

função de chefe de gabinete na prefeitura de Balsas, sul do Maranhão. Até 

recentemente, 2006, o religioso desenvolveu a atividade de consultoria vinculada 

ao projeto de segurança e cidadania. Dessa experiência de assessorar o projeto, 

que resultou de um convite da ONU, o padre foi “levado a trabalhar de maneira 

direta com a secretaria de segurança”, onde foi criado o programa de “segurança 

cidadã” do governo de Jackson Lago (PDT).  

O clérigo ressalta a inexistência de laços institucionais com a secretária 

durante o exercício de sua função como consultor. A atuação de padre Victor 

Asselin, embora aposentado, é dedicada, ainda hoje, à formação de lideranças, 

especialmente nas questões sociais. O religioso define seu perfil reivindicando a 
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“competência” de “educador popular” (ASSELIN, entrevista ao jornal Vias de fato, 

agosto de 2010; ASSELIN, entrevista ao autor, dezembro de 2010).   

A trajetória de engajamento de Padre Victor Asselin é constituída de 

episódios que dão a dimensão de sua posição no espaço religioso maranhense 

nas décadas de 1970/1980, bem como representam um recurso estratégico que 

aponta para a construção de si mesmo (o enredo de vida como forma de 

consagração) quando o agente reproduz diacronicamente seu percurso.  

Um episódio emblemático relatado pelo clérigo se refere à grande 

repercussão instalada, sobretudo no meio religioso, em torno de ameaças de 

morte recebidas por conta de denúncias contidas em um livro de autoria do 

padre. A concepção do livro (1982), publicado recentemente, em 2009, seria o 

resultado de registros produzidos até o fim de seu mandato à frente da CPT, em 

1980. 

 

Um educador popular: O itinerário do Pe. Van Damme  

Essa ação pastoral legítima reivindicada pela igreja e incorporada pelos 

agentes desse universo social é refletida na experiência de outro clérigo que 

atuou simultaneamente em instâncias eclesiais e em domínios da sociedade 

civil. Os registros de engajamento do Pe. Jean Marie Van Damme são 

apresentados num variado repertório de intervenções, como a defesa de 

comunidades afetadas pela instalação de projetos industriais na periferia de São 

Luis, a luta por melhores condições sanitárias nas zonas periféricas, o 

envolvimento nos conflitos agrários, entre outros registros de atuação.  

Os mecanismos de intervenção de agentes com o perfil do clérigo 

mencionado caracterizam uma ação pastoral legitimada e potencializada pelos 

recursos e competências acionados nos múltiplos registros de inserção militante 

em seu itinerário. Da mesma forma que outros clérigos, as intervenções do Pe. 

Jean Marie estiveram pautadas, dentre outros aspectos, por sua percepção e 

apropriação da noção de popular, recurso discursivo que situa sua posição de 

intelectual, mediador e porta-voz inserido num espaço de disputas em torno da 

produção de concepções.  

O padre Jean Marie é oriundo da Bélgica, tendo nascido na cidade de 

Mortsel, em 11 de julho de 1947. De origem familiar simples, o nível de instrução 
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escolar dos ascendentes – tanto por parte da mãe quanto do lado paterno – 

corresponde ao ensino fundamental. O aspecto da educação em seu país de 

origem é bem enfatizado pelo clérigo ao comentar o nível de escolaridade de 

seus avós: “Na Bélgica, nas décadas de 1930 e 1940, não havia mais 

analfabetismo ou ele era muito residual. Já havia obrigação escolar até os 14 

anos”. A vigência de um sistema de educação consistente, do qual o clérigo e as 

gerações anteriores de parentes receberam sua formação, conjugada às 

instruções da mãe professora no seio familiar são experiências geradoras de 

disposições que devem ter influência, reforçadas por investimentos posteriores 

(Pós-Graduação em Educação de Jovens e Adultos), na atuação do padre como 

educador de populações periféricas.  

Filho mais velho entre dez irmãos, Jean Marie Van Damme possui raízes 

estreitamente vinculadas ao catolicismo tradicional cristão, religião predominante 

não apenas em sua região de origem (Mortsel), mas no país como um todo. 

Socialmente, a família do clérigo pode ser classificada como de baixa classe 

média. Essa condição social se caracterizava pelo exercício de trabalhos 

autônomos realizados pelo pai e pelo tio materno do religioso (serviços de 

instalação de banheiros, encanação de água e impermeabilização de telhados). 

A atuação no ramo era complementada com a manutenção de um pequeno 

comércio de materiais hidráulicos, do qual a avó materna e a tia eram 

responsáveis. Desde muito cedo, então, o contato com essas atividades teria 

despertado uma valorização especial pelo trabalho enquanto instrumento de 

aprendizado: “quando eu era garotinho trabalhava com meu avô nas férias. Eu 

tenho um viés de trabalho também manual. Aprendi a assentar tijolos, construir 

casas... trabalhei não pra ganhar a vida, mas para aprender a trabalhar”.  

O trabalho manual como ofício absorvido da convivência com o avô e o 

tio, não seria a única forma de aprendizado que o seio familiar deixaria como 

experiência ao jovem Jean Marie. A curta convivência com seu pai, 

prematuramente falecido quando Jean Marie tinha apenas 13 anos de idade, 

teria deixado ensinamentos importantes ao futuro religioso. Dentre muitas 

atividades exercidas por seu pai, que estudou somente até o quarto ano, 

destaca-se o trabalho de tradutor oficial do tribunal militar durante a segunda 

guerra. Apesar da baixa escolaridade atingida, o genitor do clérigo se notabilizou 

pela capacidade de auto-aprendizagem, chegando a falar perfeitamente quatro 
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línguas, fato que o caracterizava, segundo a definição do próprio filho, como um 

“aprendiz próprio”, um “autodidata”. Desde os 11 anos, Jean Marie auxiliava seu 

pai no trabalho de tradução de peças documentais em francês, inglês, alemão, 

além do flamengo como língua oficial. O conhecimento de seu pai é justificado 

pelo religioso como um saber prático que independia da aquisição de diplomas, 

“título simbólico que não traduz aquilo que você conhece”.  

Com melhores oportunidades de formação que os parentes, tendo 

avançado no nível de estudos e adquirido saberes específicos legitimados por 

títulos simbólicos, como o mestrado em ciências éticas e religiosas, o jovem Jean 

Marie preservou do trabalho de tradução com seu pai, o hábito de registrar 

eventos importantes, costume que se tornaria uma característica forte de sua 

atuação como clérigo inserido em diversos espaços de representação onde 

exerceu funções de coordenador, representante, secretário etc. O aprendizado 

incorporado pelo religioso resulta, então, de uma combinação entre recursos de 

origem (os saberes e habilidades adquiridos na convivência familiar) e 

investimentos realizados no decorrer de seu processo de formação (uma 

instrução mais acadêmica, respaldada em títulos).  

Dos ensinamentos mais informais adquiridos das relações familiares à 

instrução mais escolarizada (ingresso em estabelecimentos escolares religiosos, 

universidade católica, instituto superior de ensino em filosofia, entre outros 

mecanismos de socialização), a formação recebida pelo padre Jean Marie teria 

consolidado um perfil de sacerdote intelectualizado, cujas ações são 

respaldadas, reconhecidamente legítimas e constituída por um conjunto de 

saberes e competências detidas no percurso biográfico do agente.  

Os múltiplos registros de engajamento e atuação que compõem a carreira 

do religioso apresentam a característica da mediação exercida pelo clérigo entre 

diferentes domínios sociais. Pelo fato de representar um perfil culturalmente 

favorecido (SEIDL, 2009), detendo competências e propriedades específicas 

que o legitimam nesta posição de mediador, padre Jean Marie é notabilizado 

pela condição reivindicada de representante dos interesses populares. Essa 

condição é objetivamente reconhecida por algumas funções exercidas pelo 

religioso no decorrer de sua trajetória. Após a defesa de sua tese sobre as 

Comunidades Eclesiais de Base, na Universidade de Lovain, alguns anos depois 

de sua chegada ao Maranhão (1975), padre Jean Marie desempenhou as 
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funções de assessor teológico e educacional da Comissão Pastoral da Terra, 

educador popular da Associação da Saúde da Periferia, representante no 

Conselho Estadual da Reforma Sanitária, representante no Conselho de 

Assistência Social, sendo a maioria dessas representações na condição de 

agente vinculado a ASP.  

A trajetória do padre Jean Marie é permeada não apenas por estas 

modalidades de atuação voltadas para as representações em conselhos de 

gestões de políticas públicas (parte considerável desses registros de 

intervenções iniciados no decurso da década de 1980), mais se constitui também 

de outros modos de intervenção. Combinada a esse tipo específico de inserção 

mais política (instâncias de representação dos “interesses populares”), observa-

se em momentos diferenciados de seu percurso biográfico, a atuação do clérigo 

professor em institutos de estudos na capital, em projetos de qualificação de 

profissionais da educação lecionando diferentes disciplinas, inclusive algumas 

que compõem a área de saber das ciências humanas e sociais, como História, 

Sociologia, além da Filosofia.  

De modo objetivo, essa dimensão prática da experiência em ministrar 

essas disciplinas condiciona, de maneira particular, as concepções acerca do 

mundo social produzidas por esse religioso. Mais precisamente, os princípios e 

critérios tomados em conta para a definição que esse religioso concebe sobre a 

dinâmica social mais ampla (política, economia, sociedade, religião) mantêm 

relação direta com os recursos de origem e investimentos que são refletidos, de 

maneira mais ou menos consciente, em tomadas de posições que correspondem 

à posição ocupada pelo agente. No caso do perfil do religioso Jean Marie, o 

interesse em desenvolver uma atuação em interface com outros domínios sociais 

– através da educação, da representação em instâncias da sociedade civil ou 

através de estruturas da própria Igreja Católica –, sobretudo, a partir do trabalho 

com as CEB’s, parece se manifestar tão logo no momento de sua chegada ao 

Maranhão, como descreve o próprio padre: 

“Depois dos estudos médios (1966), me dispus a entrar no 

seminário. No entanto, não queria ficar na Bélgica. Estava 

a procura de me colocar a serviço de um chamado país de 

terceiro mundo. Conheci em Lovaina um seminário que 

preparava agentes de pastoral – padres, religiosas e leigos 
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– para servir na América Latina... O Arcebispo de São Luis, 

Dom João da Mota e Albuquerque demandava por 

professores para o seminário e respondemos a esta 

solicitação. Quando chegamos, o seminário estava 

fechado. Mas o padre Victor Asselin nos tinha escrito antes 

da nossa saída que o que o Maranhão mais precisava eram 

de padres que trabalhassem com Comunidades Eclesiais 

de Base. Então, desde o primeiro momento eu me engajei” 

[...]. 

A narrativa reproduzida sobre a chegada e a inserção do clérigo, bem 

como as formas e espaços de atuação parecem estar relacionadas a algumas 

questões pertinentes acerca das condições objetivas que orientam as práticas 

efetivas de um agente social dentro de um processo de engajamento individual. 

Um primeiro aspecto refere-se à dimensão dos investimentos pessoais que os 

agentes realizam no decurso de sua trajetória, destacando-se, no caso do 

sacerdote Jean Marie, a iniciativa de buscar ainda na Bélgica qualificação 

adequada ou a mais direcionada aos seus propósitos de atuação pastoral. Nesse 

sentido, o senso de engajamento apresentado nos registros objetivos de 

intervenção do religioso mantém correspondência com o gosto pessoal por 

questões relacionadas à política, à cidadania e à participação social, percepções 

que são reforçadas com o aprofundamento dos estudos de disciplinas que se 

ocupam da dinâmica social.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O foco principal esboçado neste trabalho enfatiza as dimensões 

relacionadas às práticas de engajamento de sacerdotes estrangeiros com 

atuação no Maranhão. Procuramos sintetizar uma série de aspectos 

combinados, tais como: conjunturas particulares, sociografia dos agentes e 

redefinições de espaços sociais, como estratégia analítica para compreensão 

das lógicas acionadas por sacerdotes em modalidades de engajamento. O 

recurso utilizado para apreensão disto se deu pela reconstituição de itinerários 

dos religiosos.  

Em linhas gerais, o artigo buscou demonstrar que o conjunto das ações 

engajadas dos agentes sociais, efetivadas a partir de eventos, temas ou causas 
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mobilizadas pelos mesmos ensejam uma lógica particular que procura recobrir 

de coerência as etapas de um itinerário militante.  

Com a análise dos relatos coletados, sendo onze depoimentos na 

pesquisa original, percebemos que a reconstituição dos fatos que remontam a 

trajetória dos religiosos apresenta uma dimensão de consagração que os 

agentes atribuem a si próprios, e que ao reproduzirem o enredo de seu trajeto 

com base em suas experiências de intervenção, oferecem, em ultima instância, 

uma percepção legítima acerca das tomadas de posições a serem assumidas 

pelo sacerdote em seus domínios de atuação.  

Entendendo que a reconstituição de trajetória oferecida guarda 

estratégias de afirmação e apresentação dos agentes, procuramos captar de que 

modo determinadas ocorrências que perpassam seu itinerário contribuem para 

a (re) definição de suas percepções refletindo na dinâmica das práticas 

engajadas dos sacerdotes.   

De modo geral, o propósito desta análise deteve-se em compreender que 

os processos que orientam a atividade engajada podem ser expressos na 

correlação entre origens sociais, recursos culturais detidos, concepções do 

mundo social e posicionamentos apresentados e assumidos pelos agentes, 

havendo a mediação de disposições incorporadas nas diferentes etapas de 

socialização via mecanismos diversos de inculcação, como os níveis de relações 

e experiências estabelecidas no âmbito familiar, escolar, seminarístico, etc.  

Neste sentido, independente da posição ocupada e do pertencimento 

específico no domínio religioso (clérigo secular vinculado a uma diocese ou 

confrade ligado a uma congregação religiosa determinada) essas correlações 

esboçadas através do exame das propriedades e recursos apresentados 

sugerem um “gosto pelo social”, geralmente vinculado às causas de apelo 

“popular”. Em síntese, podemos partilhar do entendimento de que esse 

“interesse ou gosto pela “participação”, pelo “social” ou pela “política” aparece 

como evolução de disposições que se atualizam em diferentes espaços de 

investimento pessoal e se revelam de formas variadas” (SIMEANT, 2003, apud, 

SEIDL, 2009, p. 161).  
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Duplipensar: disciplinarização do pensamento em 1984 de George 

Orwell 

Paulo Arouche¹ 

 

RESUMO: O duplipensamento é um termo em Novafala criado pelo escritor 

George Orwell em sua obra 1984. Designa um processo mental disciplinado 

instituído pelo Socing, partido totalitário da Oceania. Duplipensar seria a 

capacidade cognitiva de preservar simultaneamente na mente duas crenças 

contraditórias e acreditar em ambas, isto é, uma técnica mental de controle de 

realidade.  O romance 1984 é umas das grandes obras do século XX pelas 

críticas que tece sobre a Civilização Ocidental e a Modernidade. Nesse sentido, 

o presente artigo objetiva uma breve análise da dominação política na sociedade 

distópica criada por Orwell a partir do duplipensamento, bem como a crítica que 

autor inglês estabelece ao discurso político de seu tempo. 

Palavras-chave: Duplipensamento. Distopia. 1984. 

 

Duplipensamento é uma das representações criadas por Orwell para 

compor o cenário distópico de 1984. Juntamente com a Novafala e mutabilidade 

do passado constitui “os sagrados princípios do Socing”, isto é, a base ideológica 

para instrumentalizar a dominação política do Partido.  

Nesse sentido, o duplipensar ocupa lugar de destaque na obra. Para 

ilustrar o termo, nos serviremos do seguinte trecho: 

Saber e não saber, estar consciente de mostrar-se cem por cento 

confiável ao contar mentiras construídas laboriosamente, defender ao mesmo 

tempo duas opiniões que se anulam uma à outra, sabendo que são contraditórias 

e acreditando nas duas; recorrer à lógica para questionar a lógica, repudiar a 

moralidade dizendo-se um moralista, acreditar que a democracia era impossível 

e que o Partido era o guardião da democracia; esquecer tudo que fosse preciso 

esquecer, depois reinstalar o esquecido na memória no momento em que ele se 

mostrasse necessário, depois esquecer tudo de novo sem o menor problema: e, 

acima de tudo, aplicar o mesmo processo ao processo em si. Esta a última 

sutileza: induzir conscientemente a inconsciência e depois, mais uma vez, tornar-

se inconsciente do ato de hipnose realizado pouco antes. Inclusive entender que 



 

49 
 

o mundo em ‘duplipensamento’ envolvia o uso do duplipensamento. (ORWELL, 

2009, p.48) 

Assim, o duplipensamento se constitui como um elemento fundamental ao 

longo da narrativa e como uma das principais críticas de Orwell ao discurso 

político moderno. Como jornalista escreveu diversos artigos e ensaios 

demonstrando claramente seu posicionamento sobre essas questões: “A 

tendência do Estado moderno é liquidar com a liberdade do intelecto” (ORWELL, 

2011, p.130); “ Em nosso tempo, o discurso e a escrita política são, em grande 

medida, a defesa do indefensável” (ORWELL, 2011, p.153).  Segundo Orwell: 

Uma sociedade totalitária que conseguisse se perpetuar 

provavelmente estabeleceria um sistema de pensamento 

esquizofrênico no qual as leis do senso comum seriam 

consideradas boas na vida cotidiana e em certas ciências 

exatas, mas poderiam ser desconsideradas pelo político, 

pelo historiador e pelo sociólogo. Já existem muitas 

pessoas que considerariam escandaloso falsificar um 

manual científico, mas não veriam nada de errado na 

falsificação de um fato histórico. É nesse ponto que a 

literatura e política se cruzam que o totalitarismo exerce 

sua maior pressão sobre o intelectual. (ORWELL, 2011, 

p.209/210) 

Como dito anteriormente, o duplipensamento é parte integrante do 

sistema de pensamento do Partido e, articula-se com a Novafala, crítica feita a 

deterioração da linguagem escrita e falada, e mutabilidade do passado, que 

seria, por sua vez, crítica a desconsideração de eventos históricos e a 

falsificação reiterada dos registros. Como exemplifica o trecho a seguir: 

[...] ao mesmo tempo a capacidade de acreditar que o 

negro é branco e, mais, se saber que o negro é branco, e 

de esquecer que algum dia julgou o contrário. Isso exige 

uma alteração continua do passado, tornada possível pelo 

sistema de pensamento que realmente abrange tudo o 

mais e que é conhecido em Novafala como 

duplipensamento. (ORWELL, 2009, P.250) 

Desse modo, percebe-se que cada um desses princípios se vincula com 

elementos fundamentais para a construção das identidades dos sujeitos, sendo 

elas: linguagem (Novafala), discurso histórico (mutabilidade do passado), e, por 
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fim, memória (Duplipensamento). Segundo Jeanne Marie Gagnebin: [...] o 

conceito de identidade não é somente uma condição necessária ao 

funcionamento da racionalidade ocidental, é mais que isso – ele configura uma 

tomada de poder nada inocente sobre a realidade, e só consegue apreendê-la 

pela violentação. (GAGNEBIN, 2005, p.112) 

Ao longo da narrativa as personagens são incessantemente vigiadas, se 

não o são efetivamente, sentem como estivessem. Para esse fim são utilizadas 

as Teletelas, dispositivo similar a um televisor que nunca desliga e registra todo 

movimento e som nos ambientes privados e públicos; e, a Polícia das ideias 

instrumento do Partido para garantir o alinhamento ideológico dos seus membros 

e capturar aqueles que possuem pensamentos indisciplinados, isto é, 

cometeram crimepensar. Apesar da ausência de leis, se deveria desenvolver 

uma disciplina interna capaz de evitar o crimepensamento: “A mente precisava 

desenvolver um ponto cego sempre que um pensamento perigoso viesse à tona. 

O processo devia ser automático, instintivo. Brecacrime, era sua denominação 

em Novafala. ” (ORWELL, 2009, p.324). Nesse sentido, demonstra Guy Debord: 

“Pode acontecer que um suspeito, inocente, confesse por um momento o crime 

que não cometeu, pelo simples motivo de se ter deixado impressionar pela lógica 

da hipótese de um delator que queira culpabilizá-lo” (DEBORD, 1997, p.192) 

Por essa razão, os conceitos de vigilância e disciplina são imprescindíveis 

para entender a dinâmica do duplipensamento. A vigilância, ou se não a 

vigilância efetiva, mas a sensação de vigilância constante é parte integrante da 

terrível atmosfera de 1984, bem como a disciplina. A devoção a doutrina do 

Socing é o resultado do empreendimento contínuo da vigilância que, por sua vez, 

produz disciplina. Na obra Microfísica do Poder, Foucault argumenta que o 

objetivo da sociedade disciplinar é produzir sujeitos economicamente úteis e 

politicamente dóceis, caracteriza a disciplina da seguinte maneira: 

“A disciplina é o conjunto de técnicas pelas quais o sistema 

de poder vão ter por alvo e resultado os indivíduos em sua 

singularidade. É o poder de individualização que tem o 

exame como instrumento fundamental. O exame é a 

vigilância permanente, classificatória, que permite 

distribuir, os indivíduos, julgá-los, medi-los, localizá-los e, 

por conseguinte, utilizá-los ao máximo. Através do exame, 
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a individualidade torna-se um elemento pertinente para o 

exercício do poder. ” (FOUCAULT, 2012, p.182) 

Segundo Foucault, a disciplina é uma técnica de poder que teve seus 

princípios fundamentais elaborados no século XVIII. Historicamente, as 

disciplinas existem antes deste século, mas existiam de modo isolado, como nos 

monastérios, exemplifica Foucault.  

O princípio da inspeção, que foi operacionalizado por Jeremy Bentham no 

seu plano arquitetural, Panoptismo, modelo arquitetural no qual Foucault 

debruça seus pensamentos na obra Vigiar e Punir e serve de modelo para 

estruturação de sociedades disciplinares.  Nas palavras de Bentham: 

É obvio que, em todos esses casos, quanto mais 

constantemente as pessoas a serem inspecionadas 

estiverem sob a vista das pessoas que devem inspecioná-

las, mais perfeitamente o propósito do estabelecimento 

terá sido alcançado. A perfeição ideal, se esse fosse o 

objetivo, exigiria que cada pessoa estivesse realmente 

nessa condição, durante cada momento do tempo. Sendo 

isso impossível, a próxima coisa a ser desejada é que, em 

todo momento, ao ver razão para acreditar nisso e ao não 

ver a possibilidade contrária, ele deveria pensar que está 

nessa condição. (BENTHAM, 2008, p.20) 

O Panoptismo possibilita ao homem a realização de experiências nos 

domínios do corpo e da mente, possibilita o exercício efetivo do duplipensar, o 

jogo metafísico, onde dois mais dois são cinco se assim o Partido desejar, ou, 

“Em filosofia, religião, ética e política, talvez o resultado de dois e dois seja cinco, 

mas quando se trata de projetar uma arma de fogo ou um avião, o resultado tem 

de ser quatro. ” (ORWELL, 2009, p.234). Como diz Bentham: 

Homens de partido, polemistas de todo o tipo e todos os 

outros epicuristas, cujas bocas salivam diante das 

benesses do poder, poderiam, aqui, proporcionar a si 

próprios um rico banquete, adaptados a seus vários gostos, 

livre do gosto amargo da contradição. Dois mais dois 

poderia, aqui, ser menos do que quatro; ou a lua poderia 

ser feita de queijo verde[...] (BENTHAM, 2008, p.80) 

A teletela é, portanto, o princípio do Panoptismo benthaniano elevado a 

máxima realização, se, como diz Foucault, “o pan-optismo foi uma invenção 
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tecnológica na ordem do poder, como máquina a vapor o foi na ordem da 

produção. ” (FOUCAULT, 2012, P.254), a teletela é o que há de mais sofisticado 

e nefasto na tecnologia disciplinar no universo criado por Orwell. 

Com o aperfeiçoamento do poder disciplinar por causa das necessidades 

da disciplina industrial, surge uma nova técnica de gestão de homens, “O ideal 

é atingir a mais completa homogeneidade – o uniforme – e a mais sistemática e 

mais neutra diferenciação – o único” (MILLER, 2008, p.108), isto é 

profundamente explorado na literatura de Orwell, que, sem sombra de dúvida foi 

uma característica marcante nos regimes totalitários, pois, o utilitarismo é uma 

concepção totalitária do mundo afirma Jacques-Alain Miller: 

O Panóptico será o espaço do controle totalitário. Tudo 

nele será então, pesado, comparado, avaliado. Tudo será 

localizado. Tudo será discutido. Tudo terá um sentido 

explicitável. O mundo, nesse lugar, será de cabo a rabo 

dominado. Não há detalhes de que o discurso não se 

encarregue. (MILLER, 2008, p.92) 

Mas não apenas, é característica das sociedades industriais de modo 

geral, em regimes autoritários ou nas “democracias de mercado” como diz 

Chomsky, de acordo com Foucault: “[...] o poder no socialismo soviético era 

chamado por seus adversários de totalitarismo; no capitalismo ocidental, era 

denunciado pelos marxistas como dominação de classe; mas a mecânica do 

poder nunca era analisada. ” (FOUCAULT, 2012, p.42) 

Foucault considera que o marxismo projetou como uma sociedade feliz 

que: “reservava o lugar de honra ao bem-estar de todos, a uma sexualidade do 

tipo burguês, a uma família de tipo burguês”, isto é, “reconstruiu-se um tipo de 

sociedade por meio da transposição da sociedade burguesa do século XIX” 

(FOUCAULT, 2014, p.55). Nesse ponto Foucault é categórico: “A 

universalização do modelo burguês foi a utopia que inspirou a formação da 

sociedade soviética” (FOUCAULT, 2014, p.55). 

Orwell, obviamente, tem por base para a construção de 1984 o 

imperialismo e a ascensão de regimes totalitários por toda Europa, como o 

Nazismo alemão e Stalinismo soviético, mas, sem sombra de dúvida, 1984 traz 

uma série de questões que estavam e ainda estão presentes: “Formidável plano 

de transformação social pelo controle, o Panóptico tem tons de ficção científica. 
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Como todas as utopias, ele nos diz algo sobre nosso futuro” (PERROT, 2008, 

p.164). Com a palavra Michelle Perrot: 

E, mais adiante, já em nossa época, o olho, desta vez 

completamente invisível e onipresente da câmera, dissocia 

o poder de controle da forma arquitetural, que fica, assim, 

aparentemente liberada. O enfraquecimento físico do 

poder é consequência de sua diluição pela cibernética. De 

Bentham a George Orwell... (PERROT, 2008, p.155) 

Na obra “A sociedade do espetáculo”, Debord argumenta que com a 

revolução industrial, a divisão do trabalho e a produção em massa para o 

mercado internacional, a mercadoria surge como uma força que ocupa a vida 

social, o processo produtivo industrial produz uma “ciência da dominação que 

tem que se especializar: ela se estilhaça em sociologia, psicotécnica, cibernética, 

semiologia, etc., e controla a autorregulação de todos os níveis do processo. ” 

(DEBORD, 2012, p.31) 

Esse sistema econômico, aponta Debord, é fundado no isolamento, isto 

faz emergir no continente europeu as “multidões solitárias”, massas fragilizadas 

psicologicamente inclinadas a aceitação de ideologias que lhe possibilitem um 

lugar no mundo. 

O sistema econômico fundado no isolamento é uma produção circular do 

isolamento. O isolamento fundamenta a técnica; reciprocamente, o processo 

técnico isola. Do automóvel à televisão, todos os bens selecionados pelo sistema 

espetacular são também suas armas para o reforço constante das condições de 

isolamento das “multidões solitárias”. O espetáculo encontra sempre mais, e de 

modo mais concreto, suas próprias pressuposições. (DEBORD, 2012, p.23) 

Hannah Arendt na brilhante obra “Origens do totalitarismo” nos coloca que 

foi na atmosfera de perecimento da sociedade de classes, sob os escombros da 

Primeira Guerra, que se desenvolveu a psicologia do homem de massa da 

Europa. Indica que “a perda radical do interesse do indivíduo em si mesmo, a 

indiferença cínica ou enfastiada diante da morte, a inclinação apaixonada por 

noções abstratas guindadas ao nível de normas de vida, e o desprezo geral pelas 

óbvias regras do bom senso. ” (ARENDT, 2012, p.445). Afirma ainda: 

A verdade é que as massas surgiram dos fragmentos da 

sociedade atomizada, cuja estrutura competitiva e 
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concomitante solidão do indivíduo eram controladas 

apenas quando se pertencia a uma classe. A principal 

característica do homem da massa não é a brutalidade 

nem a rudeza, mas o seu isolamento e a sua falta de 

relações sociais normais. (ARENDT, 2012, p.446) 

O protagonista do romance é Winston Smith, membro do Partido Externo, 

funcionário do Ministério da Verdade, ou em Novafala Miniver, trabalha como 

falsificador de registros.  

O Ministério da Paz cuida dos assuntos de guerra; o Ministério da Verdade 

trata das mentiras; o Ministério do Amor pratica a tortura; e o Ministério da 

Pujança lida com a escassez de alimentos. Essas contradições não são 

acidentais e não resultam de mera hipocrisia: são exercícios deliberados de 

duplipensamento. Pois somente reconciliando contradições é possível exercer o 

poder de modo indefinido. É a única maneira de quebrar o antigo ciclo. Se 

quisermos evitar para sempre o advento da igualdade entre os homens – se 

quisermos que os Altos, como os chamamos, mantenham para sempre suas 

posições -, o estado mental predominante deve ser, forçosamente, o da 

insanidade controlada. (ORWELL, 2009, p.255) 

Em todos os ministérios estavam estampados o lema do partido: 

“GUERRA É PAZ, LIBERDADE É ESCRAVIDÃO, IGNORÂNCIA É FORÇA”. 

Esta é a essência do Duplipensamento. Portanto, ‘O Partido foi capaz de produzir 

um sistema de pensamento no qual os dois estados podem coexistir sem 

problemas. Essa foi a única base intelectual capaz de oferecer permanência à 

autoridade do Partido. (ORWELL, 2009, p.253). Na obra o Mito de Sísifo, Albert 

Camus nos coloca diante da seguinte reflexão: 

A primeira providência do espírito é distinguir o verdadeiro 

do falso. Mas quando o pensamento reflete sobre si 

mesmo, o que ele descobre antes de tudo é uma 

contradição. Inútil esforçar-se aqui para ser convincente. 

Ninguém demonstrou mais clara e elegantemente isto do 

que Aristóteles há séculos: “A consequência, muitas vezes 

ridicularizada, destas opiniões é que elas se destroem a si 

mesmas. Pois afirmando que tudo é verdade, afirmamos a 

verdade da afirmação oposta e em consequência a 

falsidade da nossa própria tese (pois a afirmação oposta 

não admite que ela possa ser verdadeira). E se dizemos 
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que tudo é falso, esta afirmação também se revela falsa. 

Se declaramos que só é falsa a afirmação oposta à nossa 

ou então que só a nossa não é falsa, mesmo assim somos 

obrigados a admitir um número infinito de juízos 

verdadeiros ou falsos. Pois aquele que emite uma 

afirmação verdadeira, pronuncia ao mesmo tempo que ela 

é verdadeira, e assim por diante até o infinito. ” (CAMUS, 

2014, p.30) 

Então, dentro da trajetória do pensamento ocidental, é no isolamento do 

homem moderno, que o duplipensamento pode aflorar como artificio para 

alcançar determinados fins políticos, como coloca Debord: “A vida concreta de 

todos se degradou em um universo especulativo” (DEBORD, 2012, p.19). A 

docilidade adquirida através da disciplinarização dos sujeitos, reduz a atividade 

de pensar a um mero instinto, conduzido pelo binômio estímulo-resposta. O 

direcionamento da memória para o “controle da realidade” é o que garante a 

infalibilidade do Grande Irmão, líder do Partido. 

“Duplipensamento significa a capacidade de abrigar 

simultaneamente na cabeça duas crenças contraditórias e 

acreditar em ambas. O intelectual do Partido sabe em que 

direção suas memórias precisam ser alteradas; em 

conseqüência, sabe está manipulando a realidade; mas, 

graça ao exercício do duplipensamento, ele também se 

convence de que a realidade não está sendo violada. O 

processo precisa ser consciente, do contrário não seria 

conduzido com adequada precisão, mas também precisa 

ser inconsciente, do contrário traria consigo um sentimento 

de falsidade e, portanto, culpa. O duplipensamento situa-

se no âmago do Socing, visto que o ato essencial do 

Partido consiste em usar o engodo consciente sem perder 

a firmeza de propósito à total honestidade. Dizer mentiras 

deliberadas e ao mesmo tempo acreditar genuinamente 

nelas; esquecer qualquer fato que tiver se tornado 

inconveniente e depois, quando ele se torna de novo 

necessário, retirá-lo do esquecimento somente pelo 

período exigido pelas circunstâncias; negar a existência da 

realidade objetiva e ao mesmo tempo tomar conhecimento 

da realidade que negamos – tudo isso é 

indispensavelmente necessário. Mesmo ao usar a palavra 

duplipensamento é necessário praticar o duplipensamento. 

Porque ao utilizar a palavra admitimos que estamos 
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manipulando a realidade; com um novo ato de 

duplipensamento, apagamos esse conhecimento; e assim 

por diante indefinidamente, com a mentira sempre um 

passo adiante da verdade. ” (ORWELL, 2009, p.252) 

Na obra “Introdução às Linguagens Totalitárias – Teoria e Transformação 

do Relato”, Jean-Pierre Faye investiga princípios formadores do totalitarismo, 

destacando a formação de linguagens que atravessam o discurso de legitimação 

desses regimes, entende que as estratégias da linguagem são fundamentais no 

desencadeamento da violência política. Abaixo segue alguns comentários de 

Faye sobre a narração ideológica de Moeller van den Bruck que exemplifica bem 

esse tipo de discurso: 

O livro que se pretende frio e duro começa pelo capítulo 

“Revolução”, para terminar com o capítulo 

“Conservantismo”, imediatamente antes da conclusão que 

se intitula “O Terceiro Reich”. Toda a narração ideológica 

de Moeller van den Bruck mostra com clareza que a 

antítese associa efetivamente a força de seus contrastes 

numa tal expressão – como Bortolotto mostrava 

igualmente, no terreno mais tecnicamente jurídico, na 

fórmula de Estado Total. Evidência da estratégia narrativa. 

Inicialmente os contrastes: “O pensamento conservador 

distingue-se do pensamento revolucionário no sentido de 

que ele não confia em coisas criadas de maneira rápida e 

convulsiva [...] A revolução nasceu da traição – o Estado é 

a conservação”. Em seguida, os contrastes dobrados: “De 

fato, os dois objetivos, o que quer o revolucionário e o quer 

o conservador, vão absolutamente no mesmo sentido. [E] 

nós queremos fazer uma espécie de liga conservadora-

revolucionária. Porque – e aí encontra-se a oposição, ou o 

truísmo pernicioso, de Rocco -] o que é revolucionário hoje, 

será conservador amanhã”. (FAYE, 2009, p.80) 

O trecho citado demonstra o jogo semântico utilizado por Moeller em sua 

retórica totalizante, através da utilização de opostos tais como 

revolução/conservação, conservador/revolucionário, ora como antagônicos, ora 

lhes conferindo um único sentido tal como “liga conservadora-revolucionária”. É 

esta a disciplina mental que desabilita a verdade objetiva e, por sua vez, orienta 

o discurso político ao sabor das circunstâncias. O que a psicologia social chama 
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de “dissonância cognitiva”, Orwell denomina de pensamento duplo, ou, em 

Novafala, duplipensamento.  

A ideia de desabilitar uma verdade objetiva não é recente na civilização: 

“Os sofistas tinham mostrado que é possível defender com igual valor uma tese 

X e sua antítese Y, colocando, desta maneira, a habilidade retórica acima da 

busca de uma verdade objetiva, independente de sua apreciação discursiva. ” 

(GAGNEBIN, 2005, p.31).  Porém, devemos evitar aqui eventuais anacronismos, 

pois é no paradoxo de uma concepção normativa da verdade, relacionada a ideia 

de progresso iluminista, e a efemeridade das relações econômicas e sociais do 

período moderno que possibilita a emergência desse modo de pensar sui 

generis. 

A humanidade não representa de maneira nenhuma uma evolução para 

melhor, para o que é mais forte, para o que é mais elevado, no sentido em que 

se acredita agora. O “progresso” é somente uma ideia moderna, quer dizer, uma 

ideia falsa. (NIETZSCHE, 2005, p.266) 

Na crítica nietzschiana a modernidade, é o sentido histórico, o excesso de 

cultura histórica que faz o homem não se admirar com nada e em tudo aceitar, 

“O excesso de história destruiu a força plástica da vida[...]” (NIETZSCHE, 2005, 

p.172).   

Conforme a apresentação de Noéli Correia de Melo Sobrinho, na leitura 

de Nietzsche, “o excesso de história engendra a ironia e o cinismo na cultura, 

paralisando todas as forças criadoras existentes nela” (SOBRINHO, 2005, p.48). 

Além disso, no âmbito do pensamento, Nietsche denuncia a consciência irônica 

que era moderna tem de si, que se manifesta conjuntamente no seu sentido 

histórico. 

Para Nietzsche a história do homem não é uma unidade em evolução, 

contrariamente, se constitui de descontinuidades. O progresso, portanto, é 

apenas uma possibilidade. Se por um lado, “a doença do sentido histórico” é uma 

descontinuidade, pois, “O sentido histórico: Platão e toda a filosofia não fizeram 

qualquer ideia a respeito dele. ” (NIETZSCHE, 2005, p.226), há também a 

permanência do caráter centralizador da política contida na República, onde: 

“Platão achava indispensável, para educar a primeira geração de cidadãos da 

sua nova sociedade (no Estado perfeito), recorrer a uma grande mentira 

necessária...” (NIETZSCHE, 2005, p.170). Parece que os estadistas modernos 
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aprenderam bem esse ensinamento e, o coloram em prática acima de todos os 

outros, como diz o lema do partido: liberdade é escravidão. Hannah Arendt nos 

coloca com precisão a diferença entre antigos e modernos: 

A diferença mais marcante entre os sofistas antigos e os 

modernos é simples: os antigos se satisfaziam com a 

vitória passageira do argumento à custa da verdade, 

enquanto os modernos querem uma vitória mais 

duradoura, mesmo que à custa da realidade. Em outras 

palavras, aqueles destruíram a dignidade do pensamento 

humano, enquanto estes destroem a dignidade da ação 

humana. O filósofo preocupava-se com os manipuladores 

da lógica, enquanto o historiador vê obstáculos nos 

modernos manipuladores dos fatos, que destroem a 

própria história e sua inteligibilidade, colocada em perigo 

sempre que os fatos deixam de ser considerados parte 

integrante do mundo passado e presente, para serem 

indevidamente usados a fim de demonstrar esta ou aquela 

opinião. (ARENDT, 2012, p.34) 

Arendt defende que Thomas Hobbes foi o “verdadeiro filósofo da 

burguesia”, uma vez que concebeu que a obtenção de riqueza, considerada 

como um processo sem fim, só poderia ser possível com a tomada do poder 

político, visto que o processo de acumulação de riquezas, inevitavelmente, 

acabará por violar todos os limites territoriais. Por essa razão, a sociedade que 

optou pelo caminho da aquisição continua deveria tramar uma organização 

política apta a levar a cabo um processo continuo de geração de poder. Segundo 

Arendt, Hobbes conseguiu: 

[...]através de simples voo da imaginação, pôde até 

esboçar tanto os principais traços psicológicos do novo tipo 

de homem que se encaixaria em tal sociedade, quanto a 

tirania da sua estrutura política. Previu como necessária a 

idolatria do poder que caracteriza esse novo tipo humano, 

e pressentiu que ele se sentiria lisonjeado ao ser chamado 

de animal sedento de poder, embora na verdade a 

sociedade o forçasse a renunciar a todas as suas forças 

naturais, suas virtudes e vícios, e fizesse dele o pobre 

sujeitinho manso que não tem sequer o direito de se erguer 

contra a tirania e que, longe de lutar pelo poder, submete-

se a qualquer governo existente e não mexe um dedo nem 



 

59 
 

mesmo quando seu melhor amigo cai vítima de uma raison 

d’état incompreensível.(ARENDT, 2012, p.217) 

O imperialismo, portanto, é fruto dessa geração contínua de poder e da 

necessidade das nações europeias de expandir cada vez mais seus domínios 

por motivações políticas e econômicas, o que resultará em autoritarismo e nas 

catastróficas guerras europeias do século XX.  

Orwell também estabelece a crítica ao imperialismo, pois, na narrativa 

temos três grandes blocos que disputam a hegemonia do mundo entre si, sendo 

eles: Oceania, onde se passa a trama e, Eurásia e Lestásia, que ora se 

configuram como aliadas e ora como inimigas. Através do duplipensamento, a 

mudança de inimigos e aliados, bem como objetivos não provoca escândalo, 

com exceção de Winston, pois, o Partido e o Grande Irmão são infalíveis e nunca 

se contradizem.  

O culto ao líder se sustenta através do duplipensar, este por sua vez é 

obtido por intermédio da disciplina adquirida na mais tenra idade, também fruto 

da vigilância e das limitações da linguagem. Além disso, as condições materiais 

de existência e a relação do sujeito com o corpo são extremamente relevantes.  

É importante colocar que os indivíduos vivem em condições precárias e sua 

relação com o sexo é coagida permanentemente. 

Somando condições precárias de existência, os traumas da guerra, 

disciplina industrial conduzida a diversas esferas da vida, e a própria condição 

psicológica do homem de massa da Europa, as ideologias, das quais os líderes 

são símbolos, tornaram possível o delírio coletivo, nas palavras de Freud: 

Mas diz-se que cada um de nós, em algum ponto, age de modo 

semelhante ao paranoico, corrigindo alguém traço inaceitável do mundo de 

acordo com seu desejo e inscrevendo esse delírio na realidade. É de particular 

importância o caso em que grande número de pessoas empreende 

conjuntamente a tentativa de assegurar a felicidade e proteger-se do sofrimento 

através de uma delirante modificação da realidade. Devemos caracterizar como 

tal delírio de massa também as religiões da humanidade. Naturalmente, quem 

partilha o delírio jamais o percebe. (FREUD, 2011, p.26) 

Embora, a humanidade tenha feito progressos extraordinários nas 

ciências naturais, dominando a natureza como nunca, afirma Freud, isto não 

levou os homens a felicidade. Oprimido e abandonado a própria sorte, o homem 
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de massa da Europa agarra-se ao delírio. Como citado acima, quem prática o 

delírio jamais o percebe, assim como o duplipensamento induz conscientemente 

a inconsciência e torna o ato inconsciente, afastando o sentimento de culpa.  
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POMPÉIA BRASILEIRA - Ruínas de Alcântara- MA. 

Grete Pflueger9 

 

RESUMO: Este trabalho pretende compreender o significado das ruínas em 

diferentes temporalidades e contextos urbanos estabelecendo um dialogo entre 

o significado das ruínas de Pompéia na Itália e das ruínas de Alcântara no 

Maranhão. Destacando o papel das ruínas na contemporaneidade e seus 

significados urbanos e arquitetônicos. A escolha destas diferentes cidades 

emerge da pesquisa empírica sobre o arruinamento da cidade de Alcântara no 

Maranhão, realizada em jornais, centrada no relato e na narrativa de dois 

médicos, intelectuais e viajantes do início do século XX (1905), que comparam 

as ruínas da Rua da Amargura de Alcântara as de Pompéia, na Itália, devastadas 

pelo Vesúvio. 

Palavras chave: Ruínas, Alcântara, urbanismo colonial  

 

Ruínas 

“Ruins are everywhere, they form a considerable part of our architectural 

heritage and actually, even of the world heritage list: they are preserve as ruins , 

maintained as ruins and visited by a growing number of people who ,in ruins see 

values  ,significance  and meaning in spite condition”. Gionata Rizzo10  
 

Ruínas realmente estão em toda parte, como coloca o arquiteto italiano 

Rizzo, elas fazem parte das estruturas urbanas tradicionais e mesmo das 

contemporâneas como fragmentos da cidade, elas constituem uma parte do 

tecido urbano que morreu, mas que permanecem como documento silencioso 

da destruição ou decadência estabelecendo um dialogo no tempo entre o 

passado e o futuro. As ruínas documentam as guerras, as destruições, o 

                                                           
 

 

 

9 Profa. Adjunta do curso de arquitetura da UEMA doutora em Urbanismo pela UFRJ  
10 Rizzo, Gionatta.  Preface in Ashurt, Jonh. Conservation of ruins .Elsevier.BH. 
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abandono de antigas cidades ou de civilizações perdidas em todos os 

continentes. São fragmentos do quebra cabeça urbano que contam a história da 

cidade. No entanto em diferentes contextos, em diferentes momentos e de 

acordo com a apropriação por parte da história e da comunidade elas possuem 

diferentes significados. 

 

Ruínas de Pompéia e Alcântara? 

Parece estranho estabelecer comparação entre diferentes cidades, de 

diferentes países, temporalidades históricas diversas e que sofreram processos 

de arruinamento por diferentes razões? - Algumas conexões, pessoas e fatos 

interligam estas cidades que no imaginário de intelectuais, poetas, viajantes do 

século XX dialogam em suas similaridades e diferenças, conforme comprovamos 

na pesquisa empírica realizada sobre a cidade de Alcântara em acervos da 

Biblioteca Nacional e IHGB do Rio de Janeiro e no setor de obras raras da 

Biblioteca Publica Benedito Leite em São Luis do Maranhão. 

 

Alcântara –contexto histórico 

A antiga aldeia Tapuitapera foi transformada pelos portugueses em 1648 

em vila religiosa de Santo Antonio de Alcântara, no século XVIII foi a sede da 

aristocracia rural agroexportadora de algodão e viveu o apogeu econômico e 

social estabelecendo intenso intercâmbio e trocas comerciais com a Europa. De 

acordo com Viveiros11 1999, no quinquênio de 1865 a 1870 começou seu 

processo de decadência concorrendo para isso vários fatores: o incremento da 

indústria açucareira, o deslocamento do eixo de produção do algodão, a lei de 

13 de maio de 1888 da abolição dos escravos e o progresso da navegação 

fluvial. 

                                                           
 

 

 

11 Viveiros, Jerônimo de [1884-1965]. Alcântara no seu passado econômico, social e político. São Luis. Ed. Alumar, 1999. 
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A cidade de Alcântara, situada no continente, era o entreposto comercial 

da cidade de São Luis, do comércio estrangeiro e das outras províncias para o 

interior do Maranhão. Alcântara era um ponto obrigatório: abastecia a capital de 

produtos da província e de lá importava todas as mercadorias para o consumo. 

Uma vez que a navegação lhe dispensou a intervenção comercial, a decadência 

se tornou inevitável.  

Preocupados com o seu arruinamento o consultor da UNESCO, arquiteto 

português   Viana de Lima elaborou um relatório em 1973, denunciando a 

fragilidade do tecido urbano da cidade e sua desconexão e arruinamento. 

Alcântara impressiona pelo que revela de abandono, da 

cidade isolada do mundo, habitada por seres que viverão 

mais resignação que de esperança. Mas, habita também 

ali outra população , presente nas ruínas e na  mística que 

as envolve , tal como envolve a história de seu passado 

.São os fantasmas  de Alcântara que o tempo  não 

transformou em personagem de contos de terror , mas que 

conservam todo o mistério e dignidade de suas grandezas 

passadas.esta presença é especialmente nítida   na grande 

praça ,deparamos com as ruínas calcinadas da antiga 

matriz,.o que resta das paredes e torres destaca-se , como 

imensa escultura ,dos edifícios que circundam aquele largo 

,responsabilizando todos quantos ,sejam quais forem os 

motivos, contribuíram ou ignoraram a decadência daquela 

que foi , outrora o principal centro da economia e  da cultura 

da maranhense.(Lima,1973) 

Toda decadência sofrida pela cidade no século XIX foi agravada no século 

XX, em 1950, com a implantação do presido estadual de segurança máxima na 

antiga casa de câmara e cadeia, símbolo da cidade colonial. Esta decisão 

contribuiu para decadência e abandono da cidade, apavorando os moradores 

como vemos no artigo Jornal “O Imparcial de 197312: 

                                                           
 

 

 

12 “Jornal O imparcial - caderno b: 4/5/1973”. Reportagem de Carlos Cunha e Jamenes Calado. Título: onde a penitênciaria e escola 

e o homem criatura de deus. Setor de obras raras da BPBL-Biblioteca Pública Benedito leite.  
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Na antiga Tapuitapera, hoje Alcântara, a penitenciária do 

Maranhão erguia-se como um castelo mal-assombrado 

onde a penalidade era semelhante ou transcende às vezes 

a natureza dos próprios crimes praticados pelos detentos. 

A filosofia da época, era assim, consistia em castigar o 

homem pelos erros cometidos, criando-lhe dentro da alma 

o maior dos rancores à sociedade. Hoje em Pedrinhas a 

poucos quilômetros do estreito dos mosquitos, que separa 

a ilha do continente maranhense, ergue-se monumental o 

maior centro presidiário do Estado, não é um castelo mal-

assombrado, mas uma escola que recebe homens 

marginalizados fornecendo a eles a confiança e o credito 

que merecem... Até1966 os “condenados da justiça” eram 

recolhidos à penitenciaria de Alcântara, a qual se 

notabilizou pelas crueldades praticadas pelos seus 

diretores. A partir daquele ano substitui-se o velho cativeiro 

pelas atual- Pedrinhas vinculada à Secretaria de justiça, a 

qual recebeu sentenciados de todos os 128 municípios do 

Estado. (Imparcial ,1973) 

 

Mapas 1 e 2 -Google maps 2015 e mapa de 1970 do pesquisador Pedro Alcântara, fonte 
IPHAN. 

As Ruínas de Alcântara  

O processo de decadência da cidade se revela no tecido urbano. 

Alcântara possui uma especificidade em seu conjunto que é o número 

significativo de ruínas. Elas localizam-se tanto na sede do município como na 

zona rural, são remanescentes das antigas casas das fazendas e dos sobrados 

da aristocracia agroexportadora de algodão. Podemos enumerá-las com 

facilidade, devido sua inserção no contexto urbano. São ruínas da arquitetura 
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militar, religiosa e civil, geralmente associadas ao abandono e decadência pela 

degradação de seus elementos estéticos e construtivos, elas são reminiscências 

de um passado de glorias, fragmentos da cidade colonial. 

 

Pompeia Brasileira  

Em 1904, os médicos sanitaristas Victor Godinho e seu assistente 

Adolpho Lindenberg relatam uma visita a cidade Alcântara e comparam a Rua 

da Amargura às ruas da cidade de Pompéia na Itália. Este relato é de extrema 

importância por ser rico em detalhes e porque ambos estavam preocupados em 

compreender a situação da decadência de Alcântara e sua história, observando, 

todos os detalhes urbanos.  

Os médicos do serviço extraordinário de higiene de São Paulo vieram ao 

Maranhão a pedido do senador Benedito Leite e do Governador do Estado, 

Coronel Alexandre Colares Moreira para tratar da peste que assolava o Estado 

e que atingia mais de 10.000 mil habitantes. Notavam os médicos o mais 

profundo desânimo no espírito da população no que dizia respeito à peste. Como 

resultado deste período, Godinho (1904) escreveu um livro-relatório intitulado 

com uma série de medidas higienistas para evitar que a peste se alastrasse pelo 

Estado.  

Encontramos referência deste relato nas pesquisas realizadas pelo 

arquiteto Pedro Alcântara, do IPHAN em 1960 sobre Alcântara e fomos em busca 

do original do relatório na Biblioteca do IHGB do Rio de Janeiro.  

Os médicos viajantes narram num tom dramático a impressão causada 

pelas ruínas da Rua da “Amargura” de Alcântara comparando-as com as ruas da 

cidade italiana de Pompéia devastada pelo Vesúvio. Respeitando as diferentes 

temporalidades achamos muito pertinente a comparação estabelecida pelo 

médico que confirma a impressão de cidade morta. 

A narrativa chama atenção para o processo urbano do arruinamento. 

Vejamos que no início do relato eles afirmam 

[...]. Não que a cidade velha e arruinada não mereça ser 

visitada.... Mais adiante afirmam que [...] A ruína é beleza 

encantadora, mesmo com a sensação cruel de abandono, 

do silêncio e constatando que a verdadeira ruína ainda 
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estava por ser vista [...]. Eles iniciam a visita 

acompanhados pelo guia e constatam as ruínas da igreja 

das Mercês onde relatando a visão do frontispício da igreja, 

hoje inexistente e desconhecido (GODINHO; 

LINDENBERG, 1906). 

Os médicos refletem sobre a decadência:  

“[...] Granitos e mármores atestam a sua passada grandeza 

e tentam ainda compreender os motivos... Não foi 

cataclismo como Herculano e Pompéia, mas um acidente 

como Tiro e Cartago”, e se despedem, vendo ao longe a 

luz branca do farolete da necrópole. (GODINHO; 

LINDENBERG, 1906). 

Estabeleceram uma comparação entre o conjunto de ruínas da rua da 

amargura da cidade de Alcântara com a cidade de Pompéia na Itália. 

Uma trepadeira caridosa vai escondendo ao olhar do 

viandante aquele triste espetáculo... é o melão de 

S.Caetano, a fazer às vezes da histórica era das ruínas 

feudais do Reno, e que pouco a pouco vai cobrindo a 

cidade morta como se fosse uma mortalha... logo depois 

outro palácio, queremos dizer outra ruína e assim se vão 

sucedendo uns trinta talvez! A rua inteira é uma Pompéia! 

O espetáculo que oferecem todos estes antigos sobrados 

é sempre o mesmo. Paredes de pedra, nuas isoladas 

esqueléticas, mais ou menos cobertas de verde, um ou 

outro gradil enferrujado, belíssimas colunas de granito 

português e blocos de mármore espalhados por toda parte, 

lembrando de sua alvura e na sua tristeza as ossadas de 

um cemitério. (GODINHO; LINDENBERG, 1906). 

É interessante pontuar neste momento, as primeiras imagens das ruínas 

de Alcântara que surgiram na “Revista do Norte” .A Revista do Norte, foi 

publicada entre 1901 a 1905, é uma das obras raras do acervo da Biblioteca 

Pública Benedito Leite de São Luis. As imagens inéditas demonstram o processo 

sistemático de arruinamento dos monumentos de Alcântara. São imagens da das 

ruínas das empenas da igreja e convento dos mercedários, da casa do imperador 

com a parte superior da fachada frontal, da igreja da matriz com toda a sua 

empena lateral ainda presente. Esta importante publicação trazia muitas 
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ilustrações de artigos com as ruínas de Alcântara. As fotos dos palacetes 

arruinados ilustravam vários artigos sobre a falência econômica no Estado. 

 

Figura 1- vista aérea de Alcântara. Fonte DPHAP 

 
As imagens demonstram que já na primeira década do século XX o estado 

de arruinamento da cidade era evidente. Em pouco mais de uma década a 

cidade que demonstrava pujança em 1850, estava completamente abandonada. 

Nestas fotos observa-se que os edifícios estavam começando a ser vandalizados 

e seus materiais de construção seriam utilizados para outras construções. No 

caso de Alcântara, as ruínas são vistas pela comunidade como espaços mortos, 

que não podem ser ocupados, congelando o tecido urbano. Dessa forma a 

comunidade nega a sobrevivência dos monumentos, retirando-lhe seus 

materiais (as pedras pretas, as pedras de cantaria e a madeira de lei), 

promovendo a sua destruição e arruinamento. Alguns monumentos, como, por 

exemplo, a Igreja Matriz, de acordo com depoimentos de antigos moradores do 

bairro como Sr. Lobato e Sr. Heidmar Guimarães Marques, Diretor do Museu, 

foram destruídas parcialmente pela retirada sistemática das pedras para 

construções de calçamento das ruas. É uma relação de memória e 

esquecimento, a comunidade pobre que restou não se identifica com a cidade 

rica e opulenta do passado.  

No inventario do Iphan consta que no século XIX houve um desabamento 

do telhado Igreja da Matriz, foi neste período da decadência econômica da 

cidade que todos os moradores da cidade abandonaram seus sobrados, 

deixando para trás o que não podiam vender desmontando igrejas, capelas e 

sobrados vendendo o retalho todo o material de acabamento como azulejos, 

pedras de cantaria, sinos e toda a arte sacra do interior dos templos. O abandono 

está ilustrado no livro noite sobre Alcântara de Josué Montelo. 
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Da Igreja e convento dos mercedários, nada restou apenas o baldrame 

com uma nova construção feita pelo Iphan identificando o local onde a igreja e 

convento estava situado. Observamos abaixo imagens inéditas da revista do 

Norte com as empenas laterais da igreja ainda existentes em 1905 e a situação 

atual. 

    

Figura 2 -Ruína Igreja das Mercês. Fonte: Revista do Norte,1905 | Figura 3- Ruína Igreja das 
Mercês. Fonte Pflueger,2007 

 

    

Figura 4 - Ruina Matriz. Fonte: Revista do Norte,1905, BPBL. | Figura 1-Ruínas da Matriz, 
Fonte Pflueger,2007 

O abandono tem reflexos diretos na arquitetura civil: sobrados e moradas 

urbanas; como diversos sobrados nas Ruas grande, direita e Rua de baixo. Há 

ruínas nobres ou “augustas” como as da casa do imperador, na rua grande, 

sobrado que não chegou a ser concluído para a visita do imperador a Alcântara. 

Observamos na foto atual do palácio do imperador o primeiro pavimento sem os 

ornamentos de pedra de cantaria. 
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Figura 2 -Ruina Palácio Fonte: Revista do Norte ,1905. BPBL | Figura 3- Ruínas da Palácio 
Imperador. Fonte: Pflueger,2007 

Há ruas inteiras arruinadas como a antiga rua da bela vista hoje rua da amargura onde todo o 
casario foi abandonado pelos senhores. 

    

Figura 4 Rua da amargura, revista do Norte em 1905. BPBL. | Figura 5 Rua da Amargura fonte: 
Pflueger,2008 

 

Significados  

O que é de fato uma ruína? Qual o seu significado no contexto urbano? 

Que impactos causa ao expectador? Dependendo do enfoque e do campo 

disciplinar. Cada profissional tem um olhar diferente sobre o significado das 

ruínas. O historiador de arte, o arqueólogo ou o arquiteto provavelmente as veem 

de diferentes maneiras, assim como filósofos e artistas.  É necessário considerar 

as tradições culturais, técnicas e abordagem científica de cada disciplina e de 

cada contexto onde elas se inserem. As ruínas, portanto, tem múltiplos 

significados. 
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Ressaltamos que os significados das ruínas destas cidades foram 

construídos de forma muito diferente, mas estas diferenças possibilitam um 

confronto, pois se Alcântara foi considerada pelo discurso recorrente dos 

intelectuais maranhenses como cidade morta, Pompéia, que esteve sob a lava 

e Roma cujas ruínas estavam entulhadas por séculos são hoje consideradas 

cidades vivas.   

Para Starobinski, as ruínas têm a capacidade de expressar a ausência e 

a qualidade dilacerante das coisas perdidas. Ele considera que a poética da 

ruína é sempre um devaneio diante da invasão do esquecimento e que a poesia 

da ruína é a poesia do que sobreviveu parcialmente a destruição, permanecendo 

imerso na ausência.  

Ele nos coloca a questão da integração da ruína com a natureza, sendo a 

tal ponto indissociável que transmitem uma sensação de paz e este sentimento 

é, no seu entender, o somatório do esforço da vontade humana com a força 

inexorável da natureza, fazendo aparecer uma nova forma. Conclui que para 

uma ruína parecer bela é preciso que a destruição seja bastante longínqua e que 

se tenha esquecido suas circunstâncias por esta razão ela ressalta a dificuldade 

que encontramos em compreender o significado das ruínas contemporânea que 

ainda estão latentes.  

Brandi, afirma que só se poderá chamar de ruína algo que testemunhe um 

tempo humano. Se a ausência, melancolia e paz são sentimentos recorrentes ao 

observador das ruínas no contexto urbano podemos compreender um outro 

enfoque contido no livro Istambul -memória e cidade do escritor Orhan Pamuk 

13de origem turca. Pamuk ressalta o sentimento de melancolia dos habitantes de 

Istambul expressa no alfabeto turco pela palavra huzun. Ele afirma que as ruínas 

de Istambul lembram que a cidade atual é tão pobre e confusa que nunca mais 

poderá sonhar em ascender daquela cidade que já foi um grande império. 

Ressaltando a destruição da cidade, ele mostra que o habitante de Istambul 

simplesmente leva sua vida em meio às ruínas. A Huzun, segundo o autor ensina 

                                                           
 

 

 

13 Pamuk, Orham. Istambul, memória e cidade: São Paulo, Cia. das letras, 2007. Capitulo 10 a huzun págs. -100-125. 
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a resistência em tempos de pobreza e privação e também estimula a interpretar 

pelo avesso a vida e a historia da cidade. Ele ressalta que houve na literatura 

Istambulli, nos poemas especialmente de escritores melancólicos que extraíram 

sua força das tensões entre passado e presente, ou entre ocidente e oriente uma 

exaltação a huzun e a melancolia dos habitantes diante as ruínas. È um tipo de 

abordagem muito comum às ruínas, a melancolia. 

Pompéia esteve soterrada durante 15 séculos, praticamente esquecida 

até a metade do século XVIII quando as primeiras escavações de 1738-48 

revelaram o conjunto soterrado pelo Vesúvio em 79 dc.  Roma nem sempre 

esteve tão preservada como hoje, as ruínas da antiguidade clássica ficaram 

abandonadas na idade média e os monumentos do fórum romano estavam 

enterrados pelas camadas sucessivas de terra e acumuladas pelo tempo. O 

fórum romano e o coliseu estavam abaixo do nível do solo sob camadas de terra. 

Portanto o que difere na construção do significado das ruínas se todas morreram 

em circunstancias e temporalidades diversas é também a forma de apropriação 

da comunidade do valor destes fragmentos e todos os esforços de preservação 

e valorização destes conjuntos. 

As ruínas são como as peças de quebra cabeça que necessitam de 

complemento para a compreensão ou podem ser vistas isoladas em sua 

resistência e permanência. Nas ruínas o valor de antiguidade, de acordo Riegl14, 

reside na oposição à contemporaneidade, no defeito a integridade, na tendência 

à dissolução das formas e das cores. Riegl as considera como atributos de obras, 

depoimentos das grandezas do passado frente à decadência do presente e 

ressalta que esses sintomas de degradação produzem efeitos negativos sobre o 

observador.  

As ruínas denunciam o abandono que a cidade sofreu no século XIX e 

XX. Permanências ou esquecimento? Resistências ou lembranças? Qual o papel 

da ruína no contexto urbano atual? São pistas para o pesquisador. O fio condutor 

                                                           
 

 

 

14 RIEGL, Alois. Lê culte moderne dês monuments, son essence et sa gênese. Editions de Seuil, Paris, 1984.  Pág. 65-87.  
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que leva ao entendimento de outros momentos. São documentos do processo 

histórico, vestígios que o tempo conservou. Elas suscitam muitas questões. 

Por que alguns monumentos permanecem intactos e outros são 

demolidos? Ou porque apenas alguns se deterioraram?   A natureza desta 

permanência não faz parte da lógica urbana, mas do valor apropriado de cada 

monumento.  

Porque restou em Alcântara apenas a igreja do Carmo do conjunto 

religioso original da cidade formado pela tríade Carmo, Mercês e Matriz? Porque 

toda uma rua foi abandonada quase sumindo do traçado da cidade hoje oculta 

pela vegetação? São questões complexas na dinâmica da cidade. 

O tecido urbano quando a cidade foi tombada pelo patrimônio em 1948 

era muito menor que no período do apogeu em 1760-1860, configurando uma 

característica peculiar na composição urbana e arquitetônica da cidade atual. 

Hoje Alcântara possui parte do seu tecido urbano esvaziado pelos fragmentos 

das ruínas e esse fenômeno causa na cidade atual um debate sobre a ocupação 

do solo urbano.  

Não se pode ver Alcântara 
 A olho nu  
Alcântara requer 
Uma lente memorial 
Para ampliar 
O que se contempla por trás 
Ou por detrás de nossas ruínas 
humanas 
Ou para além do nosso  
esquecimentos  
através dos muros 
  endurecidos 
   de séculos  
 Jose Chagas, 1994,  
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MEMÓRIA E CONSTRUÇÃO DO ETHOS DO SUJEITO  

NEGRO NAS CRÔNICAS DE MÁRIO FILHO EM O NEGRO NO 

FUTEBOL BRASILEIRO 

Ana Lourdes Queiroz da Silva15 

 

RESUMO: Este artigo apresenta a relação entre a Análise do Discurso 

(Maingueneau) e o Interacionismo Sociodiscursivo (Bronckart) enquanto um 

modelo de análise, a fim de explicar como as regularizações linguísticas 

presentes nos objetos culturais são responsáveis pela manutenção do 

preconceito racial, na construção da identidade do negro na memória coletiva 

brasileira. Analisam-se as modalizações enunciativas, contidas nas narrativas de 

Mario Filho, em o Negro no futebol Brasileiro, enquanto elementos responsáveis 

pela construção do ethos (identidade) do sujeito negro. 

Palavras-chave: Ethos; Modalizações; Memória 

 

1 INTRODUÇÃO 

Este trabalho propõe a análise da obra O Negro no Futebol Brasileiro 

(1947), de autoria de Mario Filho, a qual se apresentará como texto empírico 

(Maingueneau, 2008) com o objetivo de analisar como o ethos do negro se 

inscreve na memória coletiva através da linguagem. 

O ethos é um elemento constitutivo da discursividade que, segundo 

Maingueneau (2008) age de forma lateral ao discurso, mobilizando a afetividade 

do destinatário.  As  bases  teóricas  desta  categoria   são  construídas  sobre  

dois mecanismos distintos, a decodificação linguística e o tratamento inferencial 

dos enunciados para a construção da imagem do outro, na mobilização dos 
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recursos cognitivos da ordem da empatia e no reagrupamento de fatos e 

sintomas. 

Falar  de  ethos  é  detectar  as  exteriorizações  ideológicas  de  uma 

sociedade, dentro de um recorte histórico. Mais do que um componente junto ao 

aspecto linguageiro e à situação comunicativa na cenografia, o ethos descortina 

o interdiscurso que se inscreve em momentos diferentes da vivência social. 

Consubstancia-se então outro dos objetivos aqui propostos, quando este 

mecanismo se apresenta como o instrumento de manutenção de uma memória 

discursiva, sedimentada nas impressões de uma dada época histórica. 

Observam-se que as inferências e avalições contidas no implícito do texto 

constituem-se em um problema ao pesquisador devido à natureza subjetiva na 

qual repousa a memória. Para tanto, propõe-se a análise dos mecanismos 

enunciativos responsáveis pela construção do ethos, de forma que se analisem 

as regularidades linguísticas com vistas na explanação e comprovação das 

razões para a construção da identidade do negro, neste recorte histórico. 

Este estudo se faz de extrema relevância ao reconhecer a linguagem 

como instrumento de denúncia e conscientização social, uma vez que a 

construção do ethos se dá na enunciação, sem ser explicitado no enunciado. 

Para Maingueneau (2008), a questão do ethos está ligada à construção da 

identidade; as interações estabelecidas através das tomadas da palavra, 

produzem efeitos de sentido, levando em conta as representações que os 

interlocutores fazem um do outro, bem como as estratégias de fala que orientam 

no itinerário dos discursos, com vistas na produção de certa identidade. 

Enquanto jornalista, Mario Filho deixa marcas indeléveis através de sua 

obra.  Considerada uma história mítica, que vai amoldando-se às demandas de 

construção de identidade e/ou às denúncias antirracistas, portanto, um clássico, 

um laboratório de provas que se imortalizou diante da escassez de registros 

sobre o assunto (Helal, 2001). 

Neste itinerário, o caráter literário do texto em questão carrega o 

testemunho apreendido socialmente, revelando seu autor como o produto de 

uma época. Assim, enquanto constructo cultural, a Literatura tanto sofre 

influência deste contexto, quanto atua modificando o meio social, denunciando, 

imprimindo novos conceitos e oportunizando a reflexão. Esta concepção acerca 

da função social da Literatura entremeia-se à concepção do ethos, construído a 
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partir da perspectiva do destinatário, o qual assume posições discursivas e que 

demonstram maneiras peculiares de relacionar-se com o mundo. 

Este nível de compreensão acerca do ethos do sujeito negro na análise 

da obra ora em debate, justifica a escolha da temática, que sob esta ótica, é 

pouco recorrente. Verifica-se uma predileção quanto aos estudos acerca da 

construção do ethos voltados para os gêneros funcionais, principalmente o 

discurso político (Possenti, 1986), constatando-se, portanto, a ausência ou 

escassez de tal enfoque em âmbito acadêmico. A abordagem é pungente, tanto 

na atualidade, quanto no recorte histórico em tela, representado pelos escritos 

sob análise, demonstrando que a evolução histórico-diacrônica não é sinônimo 

de evolução nas relações sociais; assim, a Literatura desponta enquanto cena 

de enunciação com vistas na denúncia, debate e reflexão acerca do preconceito 

com o qual se inscreve a construção do ethos em questão. 

Outra situação relevante para o investimento nesta pesquisa é constatada 

na falta de prazer na leitura e distanciamento literário dos alunos. Pra 

Kleiman (2004), a questão incide diretamente na falta de preparo dos 

professores que transformam as aulas de literatura em recortes sincrônicos, 

explorando apenas o aspecto historiográfico dos movimentos e biográficos dos 

autores e obras, cerceando a oportunidade de leituras em níveis mais 

aprofundados e contextualizados, aprimorando atitudes crítico-reflexivas em 

sala de aula. Para a autora, a leitura não se realiza, pelo simples fato de não 

fazer sentido. Diante da situação em tela, pretendemos contribuir diretamente 

na mudança da perspectiva do ensino da Literatura, a qual, pela eminente falta 

de formação específica na área, é concebida pelo alunado enquanto atividade 

monótona e de caráter elitista, com fins únicos de promoção. Esperamos, 

portanto, utilizar tais pressupostos na formação de docentes que, doravante, 

planejem suas aulas dentro da perspectiva de um fazer transformador, 

construindo novos significados, ao compreender a importância da Análise do 

Discurso, no entendimento do ethos, com vistas na conexão de recortes 

temporais diferentes, tornando as aulas de Literatura um celeiro de debates 

socialmente úteis. 

 

2 CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS 
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O texto desempenha um papel central na análise discursiva, pois se 

manifesta enquanto unidades verbais que compõem o discurso. Objeto de 

estudo da Análise do Discurso, para este destino convergem o linguístico e o 

extralinguístico, permitindo-nos a construção e reconstrução do entorno social, 

à medida que agimos e somos atingidos pelos efeitos de sentidos promovidos 

através da interação e da palavra em movimento, inscrita histórica, ideológica e 

socialmente. Nesta senda, é pertinente dirigir-nos aos conceitos básicos de 

Análise do Discurso (doravante AD) e do Interacionismo Sociodiscursivo (ISD), 

antes de adentrarmos a categoria central que norteará esta pesquisa. 

Em definição, Maingueneau (2008a) aponta o discurso como um 

instrumento para inscrição das regularidades enunciativas, valendo-se para 

tanto de dados como: área social, política, econômica, linguística etc,  

enquanto  espaços  para  o  exercício  da  função  enunciativa.  Para o autor, 

algumas características são essenciais ao discurso, tais como: i) o discurso é 

uma organização situada para além da frase; ii) o discurso é orientado; iii) o 

discurso é uma forma de ação; iv) o discurso é interativo; v) o discurso é 

contextualizado; vi) o discurso é assumido por um sujeito; vii) o discurso é regido 

por normas; viii) o discurso é considerado no bojo de um interdiscurso 

(cf.MAINGUENEAU, 2008a, p.52-56). 

Para o pesquisador, defrontar-se com a AD implica na compreensão de 

que o funcionamento discursivo, assim como as condições de enunciabilidade, 

se articula à inscrição histórica. Para Certeau (1975 apud Chatier, 2010, p.15): 

(…) coloca-se como historiográfico o discurso que 

compreende seu outro – a crônica, o arquivo, o documento 

-, quer dizer, aquilo que se organiza folheado, do qual uma 

metade, continua, se apoia sobre outra, disseminada, e 

assim se dá o poder de dizer o que a outra significa sem 

saber, pelas ‘citações’, pelas referências, pelas notas e por 

todo o aparelho de remetimentos pertinentes a uma 

linguagem primeira, o discurso se estabelece como 

saberdo outro. A história como escritura desdobrada tem, 

então, tripla tarefa de convocar o passado, que já não está 

num discurso no presente; mostrar as competências do 

historiador, dono das fontes; e convencer o leitor: ‘Sob este 

aspecto, a estrutura desdobrada do discurso, funciona à 

maneira de uma maquinária que extrai da citação uma 
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verossimilhança do relato e uma validade do saber. Ela 

produz credibilidade. 

Tais pressupostos são aferidos no cotejamento do Outro, uma vez que 

a análise isolada de um único texto o restringe a si mesmo, enquanto estrutura 

fechada, ou à língua, enquanto finita. Instaura-se então a relação interdiscursiva, 

entendida como o “meio de cultura para proliferação” de elementos que 

entremeiam e sustentam os discursos. Para Maingueneau (2008), nesta relação 

se estrutura a identidade.  É patente a indissociabilidade entre a prática 

discursiva e outras séries do seu ambiente sócio histórico, sendo possível e 

pertinente “pensar um sistema de articulações sem anular a identidade de cada 

instância” (MAINGUENEAU, 2008). Neste trabalho, propomos a análise do texto 

empírico O Negro no Futebol Brasileiro. Estabelecemos alguns procedimentos 

de coleta de dados: i)no primeiro momento selecionamos subconjuntos de textos 

que contenham elementos observáveis de ordem semântica que se traduzam na 

identificação do objeto de pesquisa (o ethos do sujeito negro), fornecendo os 

índices referenciais necessários à semiotização do texto, da percepção do 

contexto e do modo como as vozes enunciativas se comportam em relação ao 

texto produzido; ii) a seguir, de posse desses subconjuntos, passamos ao 

levantamento de unidades menores, denominadas modalidades específicas de 

codificação lexical das unidades de conteúdo, momento no qual são 

demonstradas as escolhas efetuadas diante dos lexemas disponíveis a fim de se 

indicar o mesmo referente (ethos dito e ethos mostrado); iii) após este 

tratamento, agruparemos os subconjuntos em recortes que serão analisados sob 

a epistemologia da AD Francesa, considerando os procedimentos de controle, 

delimitação e exclusão do discurso (Foucault), com vistas no esclarecimento da 

forma como o ethos é processado  e construído socialmente, relacionando 

memória e história (Maingueneau). 

Intermediários entre a singularidade das obras de um autor particular e a 

frágil densidade semântica das organizações ideológicas mais maciças que 

circulam em uma sociedade, os discursos desse tipo oferecem um precioso 

meio de acesso à diversidade dos campos ideológicos de uma 

época.(MAINGUENEAU, 2008a, p.28 e 29) 

Este percurso metodológico, demonstra a preocupação quanto a 

necessidade de entender como o ethos, como elemento discursivo que se 
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inscreve historicamente e a sua validade dentro deste contexto, instaura-se a 

temática que nos inquieta: a investigação acerca da forma como a imagem 

discursiva do negro aparece no texto empírico proposto inicialmente. 

Isto posto, a pesquisa sobre o ethos apresenta-se, portanto, como uma 

oportunidade de leitura em níveis mais aprofundados no campo da Literatura, 

com vistas na compreensão das representações evocadas diariamente. Em 

Charaudeau e Maingueneau (2006 apud MAINGUENEAU, 2008a), a leitura do 

espaço social é uma atitude recuperada, através do discurso, por questões já 

inscritas na história dos sujeitos: 

Representação coletiva cristalizada é uma construção de 

leitura, uma vez que ele emerge somente no momento em 

que um alocutário recupera, no discurso, elementos 

espalhados e frequentemente lacunares, para reconstruí-

los em função de um modelo cultural preexistente. Pode 

então dizer que esteriótipo, como o clichê, depende do 

cálculo interpretativo do alocutário e de seu conhecimento 

enciclopédico. Constitui-se como topoi ou lugares-comuns, 

uma das formas  adotadas  pela  doxa,  ou  conjunto  de 

crenças  e  opiniões  partilhadas  que  fundamentam  a  

comunicação  e autorizam a interação verbal. 

Outro conceito a ser abordado nesta pesquisa e não menos importante, 

encontra-se imbricado nas bases de construção do ethos, repousa no problema 

da materialização da memória discursiva. 

Para Certeau (1975 apud Chatier, 2013, p.16), é pungente a 

caracterização das propriedades específicas da escritura histórica, objetivando 

o cientificismo e o controle das operações na produção dos objetos de pesquisa. 

Ao pesquisador cabe a “produção de objetos determinados”, em um processo de 

constatação e recorte de um passado que já está ali. Através de tais “operações” 

(recorte e processamento das fontes, mobilização de técnicas de análise 

específicas, construção de hipóteses, procedimentos de verificação), instauram-

se o processamento de “regras e controles”, promovendo o cotejamento do saber 

partilhado e a validação científica e inscritos na História.  

Em Achard (1999), no entanto, o trabalho pede itinerários específicos 

quanto às operações exigidas na realização da pesquisa. 
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Analisando a construção discursiva do sentido e o 

funcionamento dos implícitos, constata-se que a memória 

não pode ser deduzida de um corpus, mas ela só trabalha 

ao ser reenquadrada por formulações no discurso concreto 

que encontramos. O implícito de um enunciado, não 

contém sua explicitação, não se pode provar que ela tenha 

existido em algum lugar. O que funcionaria seriam 

operadores linguageiros imerso em uma situação que 

condicionam o exercício de uma regularidade 

enunciativa(…) através das retomadas e das paráfrases, 

produz-se na memória um jogo de força simbólico que 

constitui uma questão social. (Achard, 1999, p.08) 

A identificação do ethos, enquanto memória discursiva que transversaliza 

uma sociedade apresenta-se como força simbólica, apresentando à pesquisa a 

questão latente da materialização e recorte do objeto da pesquisa. 

Em Habermas (1987 apud Bronckart, 2009, p.32), constata-se que a 

materialização dos objetos históricos e culturais é estabelecido, “regulado e 

mediado por verdadeiras interações verbais” denominadas de agir comunicativo.  

A partir deste pressuposto, apresenta-se o quadro teórico metodológico 

do Interacionismo Sociodiscursivo (doravante ISD), com vistas na utilização dos 

estudos dos mecanismos enunciativos, evocando a materialização carrega de 

sentidos e presente no texto. Acerca destes mecanismos enunciativos Bronckart 

(1999) afirma: 

Contribuem para o estabelecimento da coerência do texto, 

explicitando, de um lado, as diversas avaliações 

(julgamentos, opiniões, sentimentos) que podem ser 

formuladas a respeito de um ou outro aspecto do conteúdo 

temático e, de outro, as próprias fontes dessas avaliações 

(...) 

Quanto a esta visão, o quadro teórico em debate, enfatiza que “(...) a 

escolha dos itens lexicais é determinada, de forma análoga, pelo modo como as 

representações do mundo foram historicamente delimitadas e categorizadas nos 

paradigmas de signos próprios de uma língua natural”. (Op. Cit. p.325)  

Neste contexto, as influências sócias históricas estão acima das 

capacidades acionais do sujeito produtor de sentidos nas operações 

linguageiras. Estas intervenções acionam a instância coletiva, materializando-se 
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através da visão sócio subjetiva do enunciador, dos gerenciamentos de vozes e 

das modalizações enunciativas, marcadas pelo registro linguístico da memória, 

perfeitamente identificável mediante a necessidade da materialização do objeto 

de pesquisa. 

Colaborando com a teoria em tela, Van Dijk (2003), afirma que as 

ideologias são sistemas mentais compartilhados socialmente. São tão 

relevantes que determinam o uso da linguagem e do discurso, influenciando na 

maneira como se adquire, aprende ou se modifica  a  própria ideologia. 

(...) devemos entender as ideologias como crenças 

compartilhadas socialmente e associadas às 

propriedades características de um grupo, como a 

identidade, a posição na sociedade, os interesses e os 

objetivos, as relações com outros grupos, a reprodução 

e o meio natural (VAN DIJK, 2003, p.10, tradução nossa) 

Pelo exposto, o conhecimento cultural, definido enquanto crenças 

compartilhadas socialmente através da interação linguística e discursiva, 

formariam um sistema de representações mentais em nossa memória social. 

Esta, para Van Dijk, seria a gênese do que se considera ideologia. 

Como função social, a ideologia encontra razão de ser, facilitando a ação 

conjunta, interação e a cooperação dos membros dentro e fora de um grupo. 

Nesta perspectiva, está a função micro do termo em análise. Na função macro, 

orienta o entendimento das relações de poder e domínio. Para o teórico, o 

discurso de poder pode influenciar a maneira de definir um acontecimento ou 

uma situação em nossos modelos mentais ou a forma como representamos a 

sociedade. 

A representação mental ora em tela é inerente à vida social e funciona 

como o contexto que alimentará as relações de poder, domínio e conflitos. 

O racismo é um sistema de desigualdade étnica e racial 

que as práticas sociais discriminatórias, incluindo o 

discurso, reproduzem no nível local (micro) e as 

instituições em geral entre os grupos reproduzem no 

nível global (macro) des igua ldade  que as  

i d e o l o g ia s  rac is tas  potencia l izam cognitivamente. 

(VAN DIJK, 2003b, tradução nossa) 
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3 ANÁLISE DOS MECANISMOS DE ENUNCIAÇÃO: a materialidade na 

produção dos sentidos. 

O ethos é uma noção discursiva, lateral ao discurso que reúne elementos 

do ambiente e materialidade linguista, provocando no destinatário efeitos 

multissensoriais. (Maingueneau, 2008). Para validarmos os objetivos 

inicialmente propostos nesta pesquisa, selecionamos como corpus a obra O 

negro no futebol brasileiro. A obra de 1947, nasce no momento de busca pela 

identidade nacional, perdida em meio às correntes literárias impostas por um 

modelo eurocêntrico. Inovadora em sua metodologia de construção, fez da 

História Oral o recurso sistemático da História Escrita, quando lançou mão de 

centenas de entrevistas com os principais atores do novo esporte: jogadores, 

torcedores, dirigentes e associados, listados nos documentos do acervo de cada 

clube da época. O testumunho fora escrito em forma de crônicas, divulgas 

durante seis meses na coluna Primeira Fila, do Jornal O Globo, atestado pelos 

próprios protagonistas que tiveram as vidas registradas em narrativas, 

detalhadas com a precisão que a função referencial da literatura exige: 

Eu não me teria valido da imaginação de romancista que 

ainda não publicou um romance? Não, eu não usei a 

imaginação. Nenhum historiador teria tido mais cuidado do 

que eu em selecionar os dados, em comprovar-lhe a 

veracidade por averiguações exaustivas. Às vezes uma 

simples dúvida me fazia inutilizar um capítulo, obrigando-

me a novos trabalhos e pesquisas. (MARIO FILHO, 1942) 

Nesta senda, selecionamos subconjuntos do texto empírico, sob a 

perspectiva de demonstrar como memória e história se relacionam a partir de 

ações de linguagem no agir comunicativo: 

 

Trecho 1: 

“Os jogadores começaram a ouvir gritos, descomposturas, o torcedor se 

justificava dizendo que pagara a entrada. Pagara e tinha direito de fazer o que 

bem entendesse, principalmente com um Nelson Conceição, um mulato com 

cara de macaco, metido a quíper argentino, com um boné na cabeça. Boné era 

pra branco”. (FILHO, 1964, p.140) 
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As escolhas lexicais compõem importante cenário na construção do 

gênero em debate. Estas escolhas, características da atividade social humana, 

apresentam-se como produto da interação, reformulação e estabelecimento das 

representações individuais e coletivas (BRONCKART, 2009, p. 34 e 35). Estas 

representações transversalizam os sujeitos individualmente no que o autor 

denomina de “dimensão transindividual”, difundindo sentidos construídos 

coletivamente. O posicionamento enunciativo apresenta-se como um poderoso 

instrumento com vistas na atribuição de significados às escolhas efetuadas pelo 

autor empírico do texto. Instaura-se nesta etapa, a relevância dos mecanismos 

enunciativos, oriundos de avaliações ou comentários acerca do conteúdo 

temático (...) “orientando o destinatário na interpretação do seu conteúdo” 

(BRONCKART, 2009, p. 330). No trecho em destaque: “(...)um mulato com cara 

de macaco”, é latente a apresentação da voz enunciativa do personagem, que 

em detrimento de seu lugar social, estabelecido nas condições estabelecidas 

pela própria narrativa e do mundo subjetivo (pelo fato de pagar a entrada para 

um espetáculo), revela o poder e o controle do discurso ao estabelecer a relação 

do negro com um animal. Para Foucault (2012, p. 08 e 09), o controle e 

seletividade do discurso ratificam perigos e poderes que podem ser 

comprovados através da materialidade linguística. Para Van Dijk (2015), o 

exercício do controle social através do discurso depende do controle do discurso 

e de sua produção. A posição social determina quem tem acesso à fala e quem 

deverá resignar-se ao silêncio. Ainda no trecho em debate, é constatado que o 

silenciamento do ethos dito do negro16está alicerçado em regras do mundo 

social17. Representado no elemento em destaque, (...)Boné era pra branco, a 

voz enunciativa interpreta e orienta através do mecanismo deôntico, a saber: 

                                                           
 

 

 

16 Para Maingueneau (2008), o ethos dito é a imagem criada através das referências diretas do 
enunciador. 
17 Segundo Popper e Habermas (apud Bronckart, 2009, p.33-34) o mundo social inscreve-se no quadro 
das atividades de uma formação social. Relaciona-se ao mundo subjetivo e leva em conta: o lugar social, 
a posição social do emissor, posição social do receptor e os efeitos de sentidos objetivados na interação. 
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(...)consiste em uma avaliação de alguns elementos do 

conteúdo temático, apoiada nos valores, nas opiniões e 

nas regras constitutivas do universo social. Apresentando 

os elementos do conteúdo como sendo do domínio do 

direito, da obrigação social e/ou da conformidade com as 

normas em uso. (BRONCKART, 2009, p. 331) 

Os processos de controle que procedem do exterior do discurso, são 

procedimentos de controle e delimitação que põe em jogo o poder e desejo. Nos 

trechos demonstrados, os mecanismos de enunciação materializados através da 

linguagem em uso, apontam para o que Foucault chama de vontade da verdade: 

“(...)a vontade de verdade apoiada sobre um suporte e uma distribuição 

institucional, tende a exercer sobre os outros discursos(...) uma espécie de 

pressão e como que um poder de coersão”. O exercício do poder depende de 

uma formação ideológica que pode ser alterada, adquira ou confirmada, 

principalmente, por meio da comunicação e do discurso. O ethos do sujeito negro 

é, portanto, construído para a preservação do exercício do poder de uma classe 

dominante das necessidades de uma classe dominada que no contexto histórico 

em tela, era proibida de compor os quadros deste esporte denominado na obra 

de “esporte-bretão”. Esse conhecimento é inferido “das crenças, normas ou dos 

valores culturais, de um compartilhado (ou contestado) consenso dentro de uma 

estrutura ideológica ou da observação e interpretação do grupo dominante”. 

(VAN DIJK, 2015, p.42) 

 

Trecho 2: 

“Um preto no Fluminense não é preto para o Fluminense. É tratado como 

branco. Pode esquecer-se da cor e dizer como Robson: 

- Eu já fui preto e sei o que é isso. 

Realmente os pretos do futebol procuraram, à medida que ascendiam, ser 

menos pretos. Mandando esticar os cabelos, fazendo operações plásticas, 

fugindo da cor”. (FILHO, 1964, p.17) 

A produção de sentidos parte de um lugar social e não propriamente do 

lugar empírico. Quem fala, fala de uma posição; e neste princípio são construídas 

as bases de coersão ou permissão de um discurso, que também culminará na 

construção do ethos, dentro das representações sócio históricas. No início do 
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século, a presença do negro em times de futebol era proibida. Note-se que esta 

percepção fora constatada através das inúmeras entrevistas colhidas, para 

construção da obra, pois em nenhum documento oficial dos clubes da época a 

premissa estivera presente. Reportando-se a esta questão, o NFB apresenta-se 

como o instrumento capaz de sublimar o que até então parecia-nos uma 

sociedade racialmente democrática. No trecho apresentado, a impressão de 

democracia e aceitação é destruída ao percebermos a voz enunciativa da 

personagem destituindo-se da identidade negra; consciência autenticada pelo 

lugar social que agora ocupara: o lugar de jogador do Fluminense.  

Ação de poder (Pode esquecer-se da cor!) é autenticada pela capacidade 

de ação garantida por um grupo social (clube de futebol) que autoriza o agente 

(negro) a falar de um lugar social que permite o esquecimento da cor e, assim, 

considerar-se um branco, não por ser tratado com o devido respeito, mas por, 

de fato, achar-se branco. A construção repousa no sentido construído através da 

ação de poder, explicada pela modalização pragmática (BRONCKART, 2009, 

P.332). 

A nova identidade (o ethos mostrado18) do negro é autorizada 

socialmente, que deixa de se reconhecer negro, através do lugar social de onde 

fala a partir de agora. Para Foucault (2012, p.37), “(...)a eficácia suposta ou 

imposta das palavras, seu efeito sobre aqueles aos quais se dirigem, os limites 

de seu valor de coerção, determina propriedades singulares e os papeis 

preestabelecidos”. Nas escolhas modalizantes pragmáticas já e menos está 

implícita a condição de embranquecimento do negro, através do que a voz 

enunciativa denomina de ascensão no futebol. Esses procedimentos põem em 

jogo o poder e o desejo: 

                                                           
 

 

 

18 Ethos mostrado está no domínio do não explícito, da imagem que não está diretamente representada 
no texto, mas é construída pelas pistas que o enunciador oferece ao coenunciador, no momento 
discursivo. 
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Por mais que o discurso seja aparentemente bem pouca coisa, as 

interdições que o atingem revelam logo, rapidamente, sua ligação com o desejo 

de poder. 

...............................................................................................................................

...... 

O discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas 

de dominação, mas aquilo porque e pelo que se luta, o poder do qual nos 

queremos apoderar.(FOUCAULT, 2012, p10) 

Mais uma vez, mundo subjetivo e mundo social convergem para a 

transformação da visão sócio subjetiva do negro neste contexto histórico. O lugar 

social de onde fala agora, o livra do perigo de pertença a uma classe dominada. 

A vontade de verdade faz que o seu discurso seja o próprio instrumento de 

libertação, sua carta de alforria. As modalizações em destaque demonstram (já 

e menos) demonstram a evolução de quem ascende na luta de classes e passa 

a ter voz. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Historicamente, o NFB constituiu-se no suporte que oportunizou a 

materialização das representações do negro no contexto elitista e segregador 

que era o futebol no Brasil, no início do século XX. Em Chartier (2002), a relação 

entre texto, livro e leitura conseguiu articular, de maneira inovadora, os recortes 

sociais e as práticas culturais (p.72), evocando reflexões sobre a subjetividade 

das representações e a percepção das diversas relações entre diferentes grupos 

considerados, até então, homogêneos. A construção de identidades sociais é 

produto resultante da relação de forças, impostas por elites simbólicas que têm 

o poder de classificar, definir ou nomear. No universo desta temática, Le Goff 

(1990, p.425) atesta que a transição de uma linguagem falada para uma escrita 

constitui-se em uma extensão fundamental das possibilidades de 

armazenamento da memória, o que postula a existência de representações 

anteriores que se materializam e circulam, consolidando-se em representação 

social na prática discursiva. Os trechos aqui apresentados, demonstram, através 

das modalizações, vozes enunciativas e escolhas lexicais, a força oculta 
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denominada controle do discurso. Os sentidos das palavras volatilizam em 

detrimento do lugar social. O ethos do negro constiui-se clivado pela ideologia 

racista e materializa-se na instabilidade e conveniência de ser negro. Através 

das escolhas lexicais, das vozes, do lugar social de onde falam estas vozes e da 

força das modalizações materializadas na linguagem destes discursos, o sentido 

é construído, submetido a circulação e relaciona história e memória, 

comprovando que o ethos do negro ainda tem o seu cerne nos embates da 

ideologia de cor. 
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O pão e a terra: Análise da agricultura de subsistência no Piauí 

(1930-1960) 

Lia Monnielli Feitosa Costa19 

 

RESUMO: Este estudo objetiva analisar a agricultura de subsistência piauiense, 

no período compreendido de 1930 a 1960. A economia piauiense neste período 

ainda se voltava para a exportação, ao passo que a agricultura de subsistência 

era praticada por sujeitos que desenvolviam estratégias de sobrevivência, 

construídas no bojo de eventos como o flagelo da seca e os movimentos  

migratórios. Fontes escritas , tais como jornais e relatórios oficiais, e narrativas 

orais cruzam-se no sentido de estabelecer múltiplas interpretações, 

enriquecedoras para a pesquisa. 

Palavras-chave: Agricultura; Subsistência; Memória 

 

O objetivo proposto neste artigo é analisar a agricultura de subsistência 

piauiense nos anos de 930 a 1960 tendo como ponto de partida o cruzamento 

de fontes escritas tais como jornais e relatórios, com as fontes orais, relatos de 

histórias vividas por homens e mulheres que permitem dar vivacidade à pesquisa 

com o caráter próprio da subjetividade. 

Nossas pesquisas mais recentes com relação ao tema abastecimento 

derivam da escrita de um artigo como requisito para a Conclusão da 

Especialização em História, Cultura e Sociedade pela Universidade Estadual do 

Piauí. As fontes históricas que abraçamos para estudar o assunto eram escritas, 

tais como periódicos (Jornal A Época) e documentos oficiais (Relatórios, Cartas). 

Mas aí então o foco era outro: estudar o discurso presente no jornal “A Época”, 

em suas edições do ano de 1878, relacionando a vinda de imigrantes para o 

Estado e o gerenciamento do abastecimento de carne e grãos realizado pelo 

                                                           
 

 

 

19 Especialista em História, Cultura e Sociedade pela Universidade Estadual do Piauí- UESPI e Graduada 

em Licenciatura Plena em História pela Universidade Estadual do Piauí. 



 

92 
 

governo no ano em questão. Outro ponto importante a ser analisado foram como 

essas notícias sobre abastecimento refletiam as tensões políticas que envolviam 

os partidos Liberal e Conservador na disputa pelo poder no Piauí.  

Muitos questionamentos ebuliam no decorrer da pesquisa, mas o que 

restava era apenas o silêncio, pois o elemento subjetividade era impossível de 

se captado; os sujeitos que vivenciaram o ano da escrita de “A Época” não estão 

mais entre nós. Ainda assim, não desistimos por que havia um fator positivo. A 

seca e todos os seus desdobramentos nos faziam refletir sobre o gerenciamento 

dos preços dos alimentos, mas ela não ocorreu como evento, em um ponto ou 

outro isolado. Algumas secas ficaram mais sólidas na memória, mas o 

movimento migratório se faz constante, com mais ou menos intensidade, 

perdurando até os dias de hoje.  

E um recorte temporal mais avançado era exatamente o que 

precisávamos para que a pesquisa recebesse os matizes vivos da memória de 

sujeitos que vivenciaram o flagelo da seca, que tiveram de desenvolver 

estratégias de sobrevivência. A memória desses sujeitos com relação ao 

abastecimento, o modo como organizaram as suas novas vidas nesse 

movimento migratório forçado em virtude das dificuldades, e como o governo 

orquestrava medidas que corroborassem com toda a população, revelando seu 

caráter essencialmente político, se fazia necessário para um melhor 

entendimento sobre a agricultura de subsistência no Piauí. 

O abastecimento alimentar aparece com frequência em discursos 

imbricados sobretudo na política. Hoje, o empenho em evitar vícios 

demagógicos, corruptíveis, é maior, mas aqui e ali percebemos nas campanhas 

eleitorais a alimentação básica sendo utilizada como instrumento de sedução de 

eleitores, sobretudo dos mais pobres. Nesse sentido, torna-se pertinente 

problematizar essas práticas e entender como a alimentação de subsistência é 

compreendida, sentida pelos sujeitos envolvidos. 

Existem sensibilidades ao tratar de subsistência alimentar, sobretudo 

quando interpretadas no bojo de temas como a seca, a fome, e as doenças. 
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Fernand Braudel(1995 p.61)20 já salientava: “Durante séculos, a fome volta 

sempre com tal insistência que se incorpora no regime biológico dos homens, é 

uma estrutura da vida cotidiana.” Consciente, ou não, sentida ou oculta21, a fome 

é um importante fio condutor para entender as práticas de subsistência alimentar, 

conforme enfatiza Josué de Castro (2011,p15): 

(...) faz-se se necessário intensificar e ampliar, cada vez 

mais, os estudos sobre a alimentação no mundo inteiro, 

donde a obrigação, em que se encontram os estudiosos 

deste problema, de apresentarem os resultados de suas 

observações pessoais, como contribuições parciais para o 

levantamento do plano universal de combate à fome, de 

extermínio à mais aviltante das calamidades, porque traduz 

sempre um sentimento de culpa, uma prova evidente da 

incapacidade das organizações culturais vigentes, em 

satisfazer a mais fundamental das necessidades humanas- 

a necessidade de alimentos 

Um melhor estudo sobre esse tipo de economia não se faz apenas com a 

analise de documentos oficiais, mas é preciso investigar como essas memória 

de trabalho era vivida pelos sujeitos envolvidos, conforme vemos a seguir:  

Começar do Ceará e... eu me lembro que...papai me trouxe 

pra cá...com 11 anos , pro Piauí, e viemos perambulando 

de lá pra cá tocando nossas 60 cabeças de criação de 

ovelha e bode...viemos de pés, sofrendo...viemos a família 

do papai mais três famílias, tudo, era um cunhado dele e 

outro cunhado , segurando até aqui. De transporte de 

animal, nós viemos de animal, quer dizer, todo  mundo de 

pés(....) O rebanho era só ovelha e bode, ainda vinham 51, 

os outros foram comidos no caminho... chegando se 

instalaram no Matões, município de Miguel Alves, próximo 

                                                           
 

 

 

20 BRAUDEL, Fernand. Civilização Material, Economia e Capitalismo – Séculos XV a XVIII. Vol.01 

As Estruturas do Cotidiano: o Possível e o Impossível. São Paulo: Martins Fontes, 1995. 
21 Josué de Castro em Geografia da Fome (2011 p.18) reflete sobre a fome e suas variedades. Existe a fome 

trabalhada pela literatura, narrada de forma quixotesca nos romances ; a fome instintiva e individual; a fome 

parcial ou fome oculta, dada pela falta de alguns nutrientes na dieta de determinado  grupo, e a fome total, 

chamada na língua inglesa de starvation,que limita-se a áreas de extrema pobreza e miséria. 
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de União, distancia de 46 km de União. (...)Papai acolá, 

trabalhando de roça, terreno muito bom, e aí ele conseguiu 

criar todo mundo.  

O texto em epígrafe poderia servir de introdução para muitas memórias 

de imigrantes que saíam do Ceará em busca de melhores condições. Damião 

Feitosa da Silva, 84 anos, assim começa a entrevista ao falar de quando teve de 

sair de sua terra natal. Sua fala sai entrecortada em meio a choros e soluços, 

principalmente quando rememora sua convivência com o pai, a deambulação até 

chegar ao Piauí, e os momentos agravantes proporcionados pela seca. 

Percebemos em primeira instância, o elemento subjetivo se modificando ao 

sabor das circunstâncias. Aquele momento para o entrevistado é crucial e 

sensível, pois ele se encontra prestes a fazer uma cirurgia. As lembranças de 

tempos difíceis expõem essa vulnerabilidade traduzida em lágrimas. 

A família de Damião ao chegar ao Piauí começa um itinerário de trabalho 

em lavouras que só encerra com a sua última migração, desta vez para Teresina, 

onde reside até hoje.  

Na primeira metade do século XX o Piauí integra-se ao contexto 

internacional no que diz respeito à economia. A exportação da maniçoba (1900-

1915), e sobretudo da cera da carnaúba e da amêndoa do Babaçu (1910-1950) 

colocam o Estado num ciclo exportador de alcance considerável. Com o advento 

da República, eleva-se consideravelmente as receitas do Estado22, e os 

primeiros anos testemunham avanços no projeto de modernização, calcados na 

ideia positivista da “ordem e progresso”, e que se desfia, sobretudo, na Capital 

Teresina. Entretanto conforme aponta Teresinha Queiroz (2006, p.53) algumas 

características se fixaram como básicas e comuns em todas essas explorações 

econômicas, como o baixo nível tecnológico, poucas alterações no quadro 

econômico e social, emprego da mesma mão –de-obra em diferentes tipos de 

                                                           
 

 

 

22 De acordo com as informações colhidas por Teresinha Queiroz na Estatística Comercial da República, 

entre 1903 e 1914, o Piauí teria contribuído com um média anual de 38,1 %, dado este revogado frequentes 

afirmações que colocavam que na verdade o Piauí estava em primeiro lugar na produção de maniçoba no 

Brasil. 
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exploração. O quadro político revelava curtos espaços de intervalo entre um 

governador ou interventor, revelando atenção dedicadas mais aos gêneros de 

exportação e relegando a agricultura de subsistência para segundo plano, sem 

a montagem de uma máquina administrativa direcionada para este objetivo nem 

uma política pública efetiva.  

Tentativas de entender- e solucionar- as crises de abastecimento que 

assolavam o Estado, principalmente na época da seca, adivinham desde o 

século anterior. Sobre esta  questão  no  Relatório  Provincial  de  1  de  Junho  

de  1877,23 o  Presidente Graciliano de Paula Batista mostra-se preocupado “com 

o estado de abatimento em que jaz a agricultura nesta província” acrescentando 

que resulta de diversas causas: 

Tratando  das  causas  geradoras  do  mal,  não  

dissimularei,  que  é  notável  a indolência, que se observa 

na maior parte da população; assim como a falta de  

iniciativa  dos  agricultores, máximo  daqueles,  que  

dispõem  de melhores recursos. A diminuição de braços 

com a enorme exportação dos escravos, a má  qualidade  

dos  produtos  agrícolas,  e  como  consequência  de  tudo  

a diminuição  da  produção  e  da  procura,  está  influindo  

para  a  sensível  baixa dos   preços  e  de modo  a  não  

compensar  os  esforços  do  agricultor,  nestas condições 

se acham bem patentes as causas, que  também 

concorrem para o abatimento, a que aludo. 

O Presidente prossegue ainda sugerindo provocar o incentivo dos 

agricultores com as culturas do café, cacau, algodão e cana-de-açúcar, muito 

mais vantajosas e que renderiam um grande ônus para a Tesouraria Provincial, 

incentivadas mediante “prêmios em apólices e com juros razoáveis, para aquele 

[...] que conseguir apresentar um número de treze mil pés de cafeeiro em estado 

de frutificação”. Essa “experiência monocultora” não fora vivenciada no Piauí, 

conforme os registros, mas mostra os anseios por parte dos governantes de 

                                                           
 

 

 

23 PIAUÍ. Presidente, Relatório apresentado à Assembleia Legislativa em sua sessão ordinária de 1º de 

Junho de 1877 pelo Exm.Senhor Dr. Graciliano de Paula Baptista, pgs 3-4.   
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inserir-se mais amplamente no contexto agroexportador. O mais intrigante talvez 

seja justificar a indolência como causa das crises nas lavouras, e sugerir como 

solução a economia monocultora, monopolizadora de espaços e incapaz de 

alimentar a população, do qual assim diz Josué de Castro (2011, p. 99):  

Já afirmou alguém, com razão, que a exploração da cana-

de-açúcar- se processa num regime de autofagia: a cana 

devorando tudo em torno de si, engolindo terras e mais 

terras, consumindo o humo do solo, aniquilando as 

pequenas culturas indefesas e o próprio capital humano, 

do qual sua cultura tira toda a vida. 

Ora, se em fins do século XIX  apontava-se como causas da crises de 

abastecimento “a indolência” dos agricultores, além dos agravos resultantes do 

flagelo da seca, no século XX a agricultura de subsistência continua em 

discursos de jornais da época e em Relatórios caracterizada com essa lentidão 

quase bovina. A seca, na verdade, “as secas”, pois os maus invernos eram 

constantes assim como os movimentos migratórios, contribuíram para a vinda 

de muitas famílias que deslocavam-se buscando novas formas de 

sobrevivências em outras localidades, impulsionadas não somente por questões 

climáticas, mas conforme resume a historiadora Maria Cristina Cortez 

Wissenbach (1998, p.59):  

(...) eram as transumâncias que davam a maleabilidade 

necessária para escapar da penúria e da fome, da violência 

que se entrelaçava ao mandonismo local e aos 

recrutamentos forçados, que permitiam que fosse 

contornada a posse desigual das terras dos latifúndios, 

fugir das intempéries que inviabilizavam o sobreviver. 

Damião prossegue relatando suas primeiras experiências no Piauí já com 

uma grande perda, desde quando chegou em 1942:  

Aí papai criou nós à força, à força....e trabalhou até 48 , ele 

faltou na linha nós fiquemos sem pai...em 1948 ele morreu 

(..) eu já era grande rapaz...de 31 pra 48(...) nós trabalhava 

de roça(...) trabalhamos, trabalho que deu fartura pra se 

instruir nas roças lá era bom, fartura monstra, farinha, foi 

milho, foi muito algodão. Nós guardava as sementes, arroz, 

feijão, até caroço de algodão nós guardava, tirava no Novo 
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Nilo(fazenda) que lá tinha uma máquina de descaroçar 

algodão,  até sacos de caroço nós guardava, quilo de 

caroço de algodão, milho ,arroz , feijão, guardava tudo , as 

sementes, até gergelim agente guardava. 

O costume de estocar talvez seja a principal estratégia do agricultor em 

período de estiagens. Mas para além da parcimônia, vimos também que a 

“fartura monstra” também poderia ocorrer, lançando novos olhares sobre a 

própria ideia de subsistir, enquanto somente sobrevivência. O agricultor não 

produzia somente aquilo que consumia, mas aquilo que pudesse gerar 

excedente e que pudesse ser comercializado. Sobre isso, QUEIROZ (2006 p. 

28) aponta que  as trocas externas tinham pouco significado, devido a dispersão 

da população rural, a quase desmonetarização, e portanto pelo baixo poder 

aquisitivo. Ainda assim, o fato de poder trocar seus excedentes por outras 

mercadorias no armazém próximo é revelado com certo júbilo por Damião. Ou 

seja, apesar da agricultura de subsistência revelar um aparato frágil, ela 

satisfazia aos anseios dos sujeitos que a praticavam. Tal ponto de inflexão nos 

convida a questionar como se desenvolveu essa agricultura de subsistência no 

Estado relacionando-a com dois elementos – chave que também estão em 

consonância: movimentos migratórios e seca. 

Em 24 de março de 1937, o Jornal “A Gazeta”, com a notícia intitulada “ 

Favores do governo à pequena lavoura”, registra uma ação interessante do 

Ministério da Agricultura: “uma série de favores aos pequenos agricultores”, para 

que dessa forma, pudessem “aperfeiçoar a agricultura do país”. Entretanto esses 

favores prestados exigiam certos critérios. Eram eles:  

A todos os agricultores cujas propriedades estiverem em 

zonas de produção servida por estradas de ferro ou de 

rodagem, tiverem uma área mínima de 25 hectares( 

5alqueires), não tiverem formiga saúva e não tenham suas 

cabeceiras de morros ou coroas derrubadas ou queimadas 

, a estes proprietários, dizíamos, o Ministério da Agricultura 

facilitará a  aquisição de destocadores , arados, 

capinadeiras, ceifadeiras, debulhadores , secadores , 

estufas, etc, por preços de custo e a prestações. 

Sem dúvida os elementos acima listados eram de muita utilidade para um 

lavrador, mas diante dos critérios condicionados para recebê-los ficava difícil de 
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ser contemplado com os “favores” do governo. Além de reforçar o 

questionamento anterior, o fragmento da notícia nos convida a outra reflexão.  

Mesmo diante dessas condições discrepantes, o Jornal “A Gazeta” pontua: 

Para a agricultura brasileira se abre uma nova fase que 

promete grande desenvolvimento. É necessário que os 

lavradores não permaneçam indiferentes a estas 

numerosas medidas que o Ministro Odilon Braga acaba de 

conseguir e que visam beneficiar exatamente aqueles que 

verdadeiramente merecem o apoio do Governo uma vez 

que são os que de fato produzem as bases da economia 

nacional. 

O Jornal concorda com a medida do governo, de que ela de fato traria 

benefícios para aqueles que são responsáveis por sustentar a economia 

nacional, o que nos lembra o que é dito por Maria Juraci Maia Cavalcante (s/d)24 

“ tais veículos de informação acabam por espelhar múltiplas ideologias em 

confronto porque estão sempre a trazer conflitos existentes naquele meio social 

específico onde eles são produzidos.”  

As percepções sobre o trabalho na lavoura e como forneiro em farinhadas 

se fazem nítidas na memória de Damião, de modo que ele rememora as 

quantidades de cereais que comercializava no armazém, além de estratégias 

peculiares de sobrevivência, misto de mito e superstições que revelam mais 

ainda os reflexos do flagelo da seca:  

Seca feroz(...) Mas... nós tinha muita farinha...paiol de 

farinha.. nesse tempo ninguém falava em telha, sempre 

encostando na palha, a casa que era coberta de palha, e a 

parede só de barro, nos tinha muita farinha, vendemos 

sabe a cuma? deu 10 mil reis a carga, nós vendemos 200 

carga de farinha...sabe quanto era a novilha de vaca nesse 

tempo? 20 mil reis, vendemos pra comprar a novilha de 
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vaca, nós escolhendo...compramos muito gado mas a troco 

de farinha não é feliz não...essas vacas morreram 

tudinhas...quando não matavam morriam 

enganchadas....diz que é por que  massa é torrada, aí diz 

que num serve pra comprar nada pra regular, pra criar, 

morreu foi tudo(...) 

O gado, que já era vendido debilitado, morria em virtude do pouco pasto 

ou doenças, em um período de secas que como diz Damião, ocorreu de forma 

“parcelada”; 1951, 1952, 1953, e  mais tarde 1958, todas cunhadas por ele de 

“feroz”, remetendo a um significado animalesco. Em Matões, povoado próximo 

de União, e mais tarde em São Pedro, trabalhando como agregado da Fazenda 

Novo Nilo, justificando como conseguir sair-se dos agravos da seca obtendo 

boas colheitas de feijão e estocando muitas quartas de farinha, Damião diz “era 

bom”, após uma pausa. Buscando entender como um mesmo acontecimento que 

na literatura descreve-se como martirizante, possa ser ao mesmo tempo bom, 

concordamos com o que é dito por PORTELLI (1997, p.33): 

Mas o realmente importante é não ser a memória apenas 

um depositário passivo de fatos, mas também um processo 

ativo de criação de significações. Assim, a utilidade 

específica das fontes orais para o historiador repousa não 

tanto em suas habilidades de preservar o passado quanto 

nas muitas mudanças forjadas pela memória. Estas 

modificações revelam o esforço dos narradores em buscar 

sentido no passado e dar forma as suas vidas, e colocar a 

entrevista e a narração em seu contexto histórico. 

Assumindo o processo contínuo de significações próprio do processo de 

rememorar, percebemos aí os sentidos construídos por esse sujeitos em torno 

das táticas de sobrevivência que formulavam no cotidiano das lavouras.  

O envolvimento político traduz-se também nos compadrios que se faziam 

presentes naquela época. Instrumentos necessários para a lavoura eram 

trocados por favores, explícitos ou não, que significavam apoios políticos. Tais 

questionamentos desenvolvem-se no bojo da seca, dos movimentos migratórios 

e podem ser desenvolvidos através do diálogo entre narrativas escritas e orais, 

bastante enriquecedor para a pesquisa.  

O estudo sobre agricultura de subsistência gravita em torno de  um 

literatura que evidencia outros aspectos da economia , seja piauiense, seja a 
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nível nacional, através das produções historiográficas sobre abastecimento. A 

proposta deste estudo visa a contribuir com o que foi produzido a respeito da 

economia piauiense, visando não somente preencher lacunas, mas proporcionar 

novas problematizações sobre temas já naturalizados. Para tanto, é necessário 

ter em mente que a pesquisa deve partir de um lugar social, pois de acordo com 

Michel de Certeau (2006 p.65):  

Toda pesquisa historiográfica se articula com um lugar de 

produção socioeconômico, político e cultural. (...) é em 

função deste lugar que se instauram os métodos, que se 

delineia uma topografia de interesses, que os documentos 

e as questões que lhe serão propostas, se organizam. 

Um estudo das relações entre trabalho e cultura se tornam pertinentes 

nesse sentido, e o objeto se torna documento a partir dos questionamentos e 

hipóteses formulados pelo historiador. (CERTEAU ,2006) orienta também que a 

operação historiográfica pode encaminhar-se no sentido de legitimar, ou manter 

através de exceções um projeto político coeso e conservador, e aquela que 

mostra o desvio de um modelo, que “monta-o” de forma que teste as hipóteses 

na pesquisa e que se possa compreender significados para os resultados. Nesse 

sentido, compreendemos que para estudar a subsistência alimentar do Piauí, 

também configura-se como uma operação historiográfica de teste, haja visto que 

sabe-se através da literatura e estudos já feitos sobre o tema, as informações se 

repetem, demonstrando nas suas entrelinhas um aprofundamento passível de 

ser estudado. 

QUEIROZ (2006,p.25) pontua que “as culturas alimentares propriamente 

de subsistência e de uso generalizado eram o arroz, o feijão, o milho, e a 

mandioca. Esses cultivos eram difundidos em toda a Província”. 

ALENCASTRE(1982)25 fala de um “repugnância” no Piauí para a lavoura, e só o 
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do Piauí. Teresina: COMEPI,1981. 

 



 

101 
 

faz, por necessidade mesmo. NETO (1987 p,52) formulava que a dieta alimentar 

do piauiense era na base da carne de gado e da farinha de mandioca”. Quanto 

à agricultura de subsistência salienta que “as culturas largamente 

predominantes, isto é, milho, feijão, e mandioca, não são tipicamente comerciais. 

Mas é uma agricultura compulsoriamente ligada ao mercado”(NETO, p.57).  

Entretanto, ao rotularmos esse tipo de economia como rudimentar, 

encerramos em um conceito muitas estratégias de sobrevivência inventadas 

pelos sujeitos pra confrontar uma situação aparentemente irreversível, onde o 

homem pouco ou nada poderia fazer. “Foi dado por Deus”, assim disse Damião, 

e nesse ritmo de conformismo seguiam os Relatórios    Oficiais quando se 

deparavam com crises de abastecimento interno. É necessário questionar para 

além das questões técnicas de trabalho o que provocavam tais crises , não 

relacionando apenas a questões climáticas, mas salientando a própria 

continuidade do aparato econômico que funcionava desde o período Colonial. 

NETO (1987) alerta para pensar a questão da seca não apenas como a perda 

das lavouras resultante da falta de chuvas, tendo de se considerar vários fatores, 

como o descompasso entre o ritmo das chuvas e o ciclo vegetativo das culturas 

de subsistência, irregularidades climáticas somente em alguns municípios e em 

outros não, e um fator fundamental, as condições em que é praticada a atividade 

agrícola, que dependendo do grau de incremento da tecnologia empregada, 

pode-se resultar uma produção otimizada ou a sua perda, ocasionando o drama 

social. 

A subjetividade captada através das entrevistas, num processo mútuo que 

envolve olhar do entrevistado e do entrevistador, permite construir uma visão a 

respeito dos significados que perfaziam a vida e o cotidiano nas lavouras. Tal 

instrumento por si só não solidifica a pesquisa; é preciso que as interpretações 

possíveis do cruzamento entre fontes orais e fontes escritas se façam num 

campo de confronto ( ROCHA, 2015)26, assumindo que as próprias fontes 
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Sociais do Trabalho: uso da terra, controle e resistência. São Luís: Café &Lápis; Editora UEMA, 2015. 
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escritas tem uma origem oral desconhecida. Partindo desse pressuposto, o 

diálogo entre as fontes é pertinente no sentido de que entendemos as fontes 

orais como uma metodologia enriquecedora capaz de fornecer múltiplos 

significados, analisando-se novos elementos que a monotonia da escrita não é 

capaz de viabilizar, como ritmo da fala, as pausas , entonações, as marcas da 

oralidade que evidenciam o sujeito iletrado, entre outros. 
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PALOMAR: AS INQUIRIÇÕES DO OLHAR EM ÍTALO CALVINO 

José Ribamar Neres Costa* 

 

RESUMO: Palomar, o último romance publicado por Ítalo Calvino, cerca de dois 

anos de seu falecimento, traz desde o título, uma referência a um dos mais 

famosos observatórios astronômicos do mundo, o que evidencia a ênfase do 

autor em uma percepção do mundo centrada no sentido da visão, não apenas 

nos aspectos físicos ou materiais dos elementos circundantes, mas também no 

que se esconde por trás das aparências.  O livro dá margens para diversas 

análises e interpretações relacionadas a diversas áreas do conhecimento 

humano. Neste estudo, iremos fazer uma leitura da obra a partir da importância 

narrativa e filosófica do olhar ao longo da narrativa. Usaremos como aporte 

teórico estudos de filósofos como Jean-Paul Sartre (O Ser e o Nada), Maurice 

Merleau-Ponty (O Visível e o Invisível) e Emmanuel Levinas (Totalidade e 

Infinito), que servirão como base para as interpretações da obra em destaque. 

Palavras-Chave: Análise Literária. Filosofia do Olhar. Literatura Italiana. 

 

INTRODUÇÃO 

Palomar foi o último livro publicado por Ítalo Calvino em vida. A obra 

encontra-se dividida em três blocos, intitulados As Férias de Palomar, Palomar 

na Cidade e Os Silêncios de Palomar, cada bloco por sua vez divide-se em três 

tópicos, contendo cada um deles três breves narrativas quer giram em torno do 

Senhor Palomar, um homem que observa os elementos e as pessoas 

circundantes. Mas além do protagonista, o que também liga as vinte e sete 

pequenas narrativas é a importância dada ao olhar. Em vias gerais, Palomar é 

“uma montagem de pequenas narrativas que se constroem a partir de 
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percepções breves” (HELLMANN, 2010, p. 50). Apesar da evidente 

fragmentação, que faz com que cada uma das seções ou mesmo cada uma das 

narrativas possa ser lida de forma isolada, pois todos eles “possuem uma 

estrutura única, porém independentes e geradoras de um sentido próprio” 

(SILVA, 2008, p. XX) 

Partindo do princípio de que todas as inquirições sociais e filosóficas do 

livro partem das constantes observações que o Senhor Palomar faz dos diversos 

momentos e situações em que se encontra, Hellmann (2010) reconhece que o 

olhar é o fio condutor que une as breves narrativas que constituem essa obra de 

Ítalo Calvino. Essa ênfase no olhar transparece desde a escolha lexical do título. 

Palomar é uma clara referência a um dos mais famosos observatórios do mundo, 

situado ao sul de Los Angeles, na Califórnia. Inaugurado logo após a Segunda 

Guerra Mundial, o Observatório Palomar, onde está instalado o telescópio Hale, 

foi durante décadas considerado o mais importante centro de observação 

espacial do mundo.  

Calvino, então, sem dúvida, transferiu para seu protagonista esse poder 

de observação, imiscuindo nele diversas reflexões acerca do que acontecia a 

seu redor. 

Neste trabalho, faremos uma leitura de Palomar pelo viés da Filosofia do 

Olhar, que tem como representantes Jean Paul Sartre, Maurice Meleau-Ponty e 

Emmanuel Levinas, filósofos, em suas obras, deram especial atenção à 

importância do olhar e do Outro nas relações de convívio humano. Além dos 

pensadores acima supracitados, recorreremos também a outros estudiosos que 

se debruçaram sobre a obra de Ítalo Calvino, principalmente o romance em 

análise. 

O trabalho será dividido em três partes. Na primeira, faremos um breve 

levantamento sobre a vida e a obra de Italo Calvino, mostrando também a 

repercussão de seu trabalho perante a crítica especializada. A seguir, 

apresentaremos algumas noções sobre a importância do olhar nas relações 

sociais, com ênfase nos três pensadores que nos servirão de aporte teórico. 

Finalmente, analisarmos o livro Palomar, encaixando passagens da obra nas 

teorias anteriormente estudadas e tentando estreitar a relação entre a Filosofia 

e a Literatura 
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ITALO CALVINO: UM BREVE OLHAR BIOBIBLIOGRÁFICO 

Oriundo de família italiana, mas nascido em Santiago de Las Vegas, em 

Cuba, Ítalo Calvino pouco viveu no local de nascimento, sendo levado para a 

Itália. Criado em uma fazenda, o jovem Calvino pensou em seguir a carreira de 

seus pais – que se dedicaram à Botânica – chegando mesmo a matricular-se na 

Faculdade de Agronomia de Turin, porém as ebulições culturais da época 

levaram-no a abandonar esse curso e a optar pela faculdade de Artes, não sem 

antes participar de movimentos contra o Nazismo e o Fascismo.  

Após intensa atividade jornalística engajada nas causas comunistas, na 

segunda metade da década de 50, por não concordar com algumas ideias do 

stalinismo, nem com a invasão soviética à Hungria, Ítalo Calvino rompeu com o 

Partido Comunista, mas sem abjurar a ideologia da esquerda, mantendo 

amizade com diversos intelectuais que compartilhavam das mesmas ideias. Na 

época do rompimento com o PC, Calvino já despontava como grande escritor e 

seus livros já eram bem aceitos pela crítica e pelo público. Em 1947, ele estreou 

com A Trilha dos Ninhos de Aranha. A seguir vieram outros títulos: O Visconde 

Partido ao Meio (1950), Fábulas Italianas (1956), O Barão nas Árvores (1957), 

O Cavaleiro Inexistente (1959), O Dia de um Escrutinador (1963), As 

Cosmicômicas (1965), Marcovaldo ou as Estações na Cidade (1965), O Castelo 

dos Destinos Cruzados (1969), Os Amores Difíceis (1970), As Cidades Invisíveis 

(1972), Se um Viajante numa Noite de Inverno (1979), Palomar (1983), Sob O 

Sol-Jaguar (1986), O Caminho de San Giovannni, Por que Ler os Clássicos 

(1990,) Um General na Biblioteca (1993), Seis Propostas para o Próximo 

Milênio.* 
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Depois de décadas dedicando-se às letras, Ítalo Calvino, após passar 

alguns dias internado por causa de uma hemorragia cerebral, não resistiu à 

cirurgia a que foi submetido e faleceu no dia 19 de setembro de 1985, deixando 

uma vasta produção intelectual e obras que já foram elogiadas por intelectuais 

como Harold Bloom e Leyla Perrone-Moisés, que colocam o escritor ítalo-cubano 

entre os mais importantes e criativos do século XX. 

 

UM OLHAR FILOSÓFICO SOBRE O OLHAR DO OUTRO 

Para que o Eu exista e tenha sentido é necessário a presença do Outro e 

de seu olhar. Ao anular o Outro, é possível que se esteja determinando também 

a anulação do próprio Eu enquanto sujeito histórico e discursivo. A simples 

presença de um Outro já pode servir de motivo para que nos sintamos 

incomodados, mas a ausência desse mesmo olhar pode também incomodar, 

tanto por causar a sensação de falta de referencial de comparação quanto por 

levar à ideia de um isolacionismo dentro de uma cadeia que deveria ser contínua, 

mas que pode ser quebrada com o simples fato da inexistência do olhar Outro 

sobre a existência do Eu no mundo. 

De alguma forma, podemos perceber que 

O encontro com o outro sempre é surpreendente e 

desconcertante, para ambas as partes. A partir do Olhar do 

outro ao eu é que se pode estabelecer um diálogo. No rosto 

do outro percebemos a resistência a qualquer pressão, 

repressão ou aniquilamento (DENARDI, 2006, p. 19) 

Essas relações de alteridade entre o Homem e o Outro já serviu como 

base para estudos de diversos pensadores, como, por exemplo, Jacques Lacan, 

Maurice Merleau-Ponty, Jean-Paul Sartre e Emmanuel Levinas. Esses 

questionamentos vão além das percepções filosóficas e antropológicas, 

atingindo outros campos do saber humano. É possível encontrar diversos 

estudos de pesquisadores contemporâneos que se dedicam a estudar essa 

relação do ser humano com o olhar do Outro. Como o objetivo maior deste artigo 

não é fazer um levantamento exaustivo da bibliografia sobre o assunto, limitar-

nos-emos a citar dois casos em que o olhar se tornou centro de abalizadas 

pesquisas. Para Ribeiro (2012), o olhar é um elemento decisivo na constituição 
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psíquica do ser humano a partir das relações especulares que se dão no 

processo de imitação. Já Denardi (2006) estuda o olhar sob a perspectiva 

filosófico-religiosa, comparando as percepções do olhar em Emmanuel Levinas 

e Jon Sobrino, relacionando as questões éticas com o pensamento cristão. 

Contudo, além desses estudos de abordagem multicultural, há os autores 

clássicos sobre o assunto e que dedicaram parte de suas obras aos estudos do 

olhar e da alteridade. Um desses autores é Merleau-Ponty (2014, p. 15), para 

quem “o mundo é aquilo que vemos”, mas que também defendia a tese de que 

precisamos aprender a ver esse mundo, sendo necessário: 

Nos igualarmos pelo saber, a essa visão, tomar posse dela, 

dizer o que é nós e o que é ver, fazer, pois, como se nada 

soubéssemos, como se a esse respeito tivéssemos que 

aprender tudo. (MERLEAU-PONTY, 2014, p. 16) 

Para esse pensador, o importante para o homem é saber o sentido de ser 

no mundo e adverte que há diferentes formas de olhar o mesmo objeto e a 

percepção do olhar depende também de uma aproximação ou distanciamento 

do objeto, e isso pode interferir no resultado de uma observação, pode, por conta 

desse ponto de vista e do distanciamento/aproximação, ser alterado se visto por 

uma ou por outra pessoa, já que “a coisa vista pelo outro se desdobra” 

(MERLEAU-PONTY, 2014, p. 21). 

A relação de alteridade também foi objeto de estudo do filósofo Emmanuel 

Levinas, que, principalmente em seu livro Totalidade e Infinito, disserta sobre a 

relação do Ser com o Outro sob a perspectiva do rosto e do ideatum, conforme 

se pode ver no fragmento abaixo. 

O modo como o Outro se apresenta, ultrapassando a ideia 

do Outro em mim, chamamo-lo, de fato, rosto. Esta 

maneira não consiste em figurar como tema sob o meu 

olhar, em expor-se como um conjunto de qualidades que 

formam uma imagem. O rosto de Outrem destrói em cada 

instante e ultrapassa a imagem plástica que ele me deixa, 

a ideia à minha medida e à medida do seu ideatum — a 

ideia adequada. Não se manifesta por essas qualidades, 

mas kath'autó. Exprime-se. " (LEVINAS, 1988, p.38.) 

Esse pensador defende a tese de que a responsabilidade do Eu para com 

o Outro tem como origem a construção subjetiva do Ser e todas as vezes que se 
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dá a interação entre dois sujeitos, a relação do Eu com o Outro dá origem a um 

Nós, que se impregna de coletividade. Desse modo, a formação do Eu, na 

concepção de Levinas, se dá a partir dos muitos encontros deste com os muitos 

Outros com quem interage ao longo da vida. 

O Outro metafísico é outro de uma alteridade que não é 

formal, de uma alteridade que não é um simples inverso da 

identidade, nem de uma alteridade feita de resistência ao 

Mesmo, mas de uma alteridade anterior a toda a iniciativa, 

a todo o imperialismo do Mesmo; outro de uma alteridade 

que não limita o Mesmo, porque nesse caso o Outro não 

seria rigorosamente Outro: pela comunidade da fronteira, 

seria, dentro do sistema, ainda o Mesmo. O absolutamente 

Outro é Outrem; não faz número comigo. A coletividade em 

que eu digo ‘tu’ ou ‘nós’ não é um plural de ‘eu’. Eu, tu, não 

são indivíduos de um conceito comum (LEVINAS, 1988, p. 

26). 

O pensamento de Levinas é complexo e dá margens para diversas 

reflexões sobre a relação de cada homem com os demais elementos da 

sociedade, mas de modo geral, pode-se dizer que 

A filosofia levinasiana estabelece uma relação de 

responsabilidade para com o Outro, anterior a qualquer 

processo de conhecimento por parte do Mesmo. Assim, 

este, ao se relacionar com o Outro, não pode estabelecer 

uma relação de totalização. O outro, enquanto alteridade e 

exterioridade, é infinito e sempre, escapa (DENARDI, 2006, 

p. 13) 

Outro pensador que se dedicou bastante à relação entre o Eu e o Outro 

foi Jean-Paul Sartre, “o filósofo existencialista por excelência, pelo menos para 

o grande público” (GAARDER, 2012, p. 489). Na concepção filosófica de Sartre, 

Em todo olhar, há a aparição de um outro-objeto como 

presença concreta e provável em meu campo perceptivo, 

e, por ocasião de certas atitudes deste outro, determino-

me a captar meu “ser-visto” pela vergonha, a angústia etc. 

Este “servisto” apresenta-se como a pura probabilidade de 

que eu seja neste momento esse isto concreto – 

probabilidade que só pode extrair seu sentido e sua 

natureza mesmo de provável de uma certeza fundamental 
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de que o outro está sempre presente a mim na medida que 

sempre sou Para-o-outro.” (SARTRE, 2008, p. 359/360) 

A densidade e a profundidade da filosofia existencialista de Sartre, 

embora com alguns pontos sendo popularizados ao longo das décadas, ainda 

traz desafios a quem pretende mergulhar em suas ideias. O autor de O Ser e o 

Nada, por exemplo, rejeita a ideia do dualismo entre aparência e realidade, 

defendendo a ideia de que a coisa é em verdade a totalidade de suas aparências. 

Essa pluralidade de aparências vem em função dos múltiplos olhares de fora que 

podem convergir para um mesmo objeto de interesse. Como comenta Ribeiro 

(2012): 

Sartre conclui que, pelo olhar do outro, o sujeito tem uma 

prova concreta da existência de um "fora do mundo", de 

uma transcendência. Institui-se assim uma relação sem 

reciprocidade na qual, ao mesmo tempo que o sujeito se 

torna objeto para um outro que o vê de certa distância, ele 

constata a impossibilidade de tomar distância desse 

olhar hors monde, que se impõe como transcendente 

Como foi visto até agora, há diversas possibilidade de ver um mesmo 

objeto, essa forma de interpretar o mundo pode ser adaptada às mais diversas 

áreas do conhecimento humano, inclusive nas interpretações de cunho literário, 

como a que será feita a seguir e que tem o romance Palomar, de Ítalo Calvino, 

como objeto de estudo. 

 

INQUIRIÇÕES DO OLHAR EM PALOMAR 

Conforme dissemos na introdução deste artigo, Palomar, além de ser o 

título do último romance publicado em vida por Ítalo Calvino, é também o nome 

de um dos principais observatórios do mundo. Partindo dessa observação 

comparativa, o autor constrói uma personagem que, além de flanar por diversos 

ambientes (praia, jardim, cidade, terraço, comércio, etc), aproveita para refletir 

sobre situações que à primeira vista passam por banais, mas que, vistas em 

profundidade, podem servir como ponto de partida para discussão de inúmeros 

temas. 
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Nesse livro, a ênfase no olhar e nas diversas inquirições e 

questionamentos fundamentados tornam-se tão importantes que é praticamente 

impossível o leitor entrar nesse mundo fictício sem perceber que toda a tessitura 

textual se volta para as diversas bifurcações do olhar e suas implicações. Mesmo 

em um estudo, como o de Hellmann (2015), que visa fazer uma leitura da obra 

pelo viés da pós-modernidade, há um tópico destinado aos olhos e ao olhar na 

obra. Isso também ocorre com Silva (2008), que parte das Seis Propostas para 

o Próximo Milênio, trabalho incompleto deixado por Calvino, para, a partir das 

concepções estéticas do autor, analisar a obra. É Silva (2008) que esclarece, a 

partir de recortes de falas do autor em entrevistas, a gênese de Palomar, 

conforme se vê a seguir: 

O senhor Palomar, personagem central do livro homônimo, 

surgiu pela primeira vez em 1º de agosto de 1975, no jornal 

Corriere dela Sera. Esse primeiro texto, a “corrida das 

Girafas”, prenunciava uma série de reflexões calvinianas 

sobre o olhar. As descrições desse personagem que, a 

partir de sua segunda semana de publicação, são 

organizadas sob o título de “L’osservatorio del signor 

Palomar”, farão parte da colaboração calviniana à terceira 

página do jornal e constituem-se como exercícios 

descritivos e narrativos. (SILVA, 2006, p. 17. Grifo nosso) 

No livro, o primeiro contato que o leitor tem com o senhor Palomar se dá 

quando esse está a observar uma onda, não as ondas do mar, “mas uma simples 

onda e pronto: no intuito de evitar as sensações vagas, ele predetermina para 

cada um de seus atos um objetivo limitado e preciso” (CALVINO, 1994, p. 7). Já 

nesse momento é possível perceber a relação de alteridade que se prolongará 

por todo o texto. Em suas reflexões, Palomar sabe que, mesmo ao estudar 

apenas uma onda em particular, existe todo um complexo sistema que envolve 

sua formação. A onda, quando isolada, pode até parecer-se com as demais, 

porém: 

Cada onda é diferente de outra onda; mas de qualquer 

maneira é verdade que cada onda é igual a outra onda, 

mesmo quando não imediatamente ou sucessiva; enfim, 

são formas e sequências que se repetem, ainda que 

distribuídas de forma irregular no espaço e no tempo. 

(CALVINO, 1994, p. 8). 
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Essa constatação leva à ideia de que, assim como as ondas, os seres 

humanos também podem assemelhar-se uns aos outros, mas ao mesmo tempo 

são totalmente diferentes, pois trazem dentro de si histórias e formações 

distintas. Ao serem totalmente isolados, tanto a onda quanto o ser humano, 

podem perder as referências que lhes identificam como o que são, já que são o 

que são por conta da possibilidade da comparação com o Outro, com uma 

imagem especular que reflete não apenas o eu, mas também aquilo que faz o 

Eu parte de um todo coletivo, conforme defende Levinas (1988). Importante notar 

que o senhor Palomar é descrito como um “homem nervoso que vive em um 

mundo frenético e congestionado” (CALVINO, 1994, p. 8), ou seja, até esse 

nervosismo com que ele é descrito só pode ser chamado de nervosismo quando 

é encaixado nesse mundo em que ele vive e do qual procura fugir. 

Na cena seguinte, na qual o senhor Palomar se depara, ainda na praia, 

com uma mulher seminua, traz uma relação dialógica com o pensamento de 

Sartre (2007, p. 326), quando esse filósofo afirma que “Esta mulher que vejo 

andando em minha direção, este homem que passa na rua, esse mendigo que 

ouço cantar de minha janela são Objetos para mim, sem a menor dúvida”, ou 

seja, todos os seres humanos são passiveis de serem observados e estudados 

pelo olhar inquiridor do Outro que está a observar.  

Nessa cena do seio nu, o olhar persistente do Outro parece ser o centro 

das atenções. O chamado “tabu da nudez” e o “sutiã mental suspenso entre 

meus olhos e aquele seio” (CALVINO, 1994, p. 12) são duas interdições 

impostas pela sociedade com relação ao comportamento do Eu e do Outro. As 

relações de respeito e vergonha, perceptíveis pelo distanciamento do olhar de 

Palomar, que tenta de diversas formas diferenciar seus olhares para não 

incomodar a mulher de topless, apresentam a dimensão social filtrada por 

convenções que se solidificam ao longo da história das sociedades. A nudez dos 

seios em si não causa constrangimento àquela mulher, mas a recorrência do 

olhar de Palomar, que passa diversas vezes pelo mesmo lugar acabar por 

constrangê-la. Ela, por não saber das intenções dele, acaba por fazer uma 

analogia do olhar de Palomar com outros olhares que já lhe eram familiares e 

que possivelmente não lhe agradavam. 

Nesse mesmo episódio, comparado com outro no qual o senhor Palomar 

para observar cópula de duas tartarugas, é possível notar que a consciência do 
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olhar do Outro é um dos fatores primordiais para a percepção de sentimentos 

como vergonha, remorso ou medo. A mulher de topless tem consciência de ser 

observada e isso desperta nela uma espécie de mecanismo de defesa, o que 

não ocorre com os animais, que podem até perceber a presença do outro, mas 

estão destituídos do senso de vergonha. Sobre essa relação do corpo com o 

olhar, Merleau-Ponty (2014, p. 21) comenta que “as coisas verdadeiras e os 

corpos que percebem não se situam, desta vez, relação ambígua que há pouco 

encontraríamos entre minhas coisas e meu corpo”. 

Ao contemplar o céu, as estrelas, os planetas e o entardecer, o senhor 

Palomar, que, ironicamente ou não, “é míope e astigmático” (CALVINO, 1994, p. 

36), elege o olhar como centro de sua atenção. Mas ele tem consciência de que 

o fato de vislumbrar os astros a olho nu ou com um telescópio traz interferência 

na percepção daquilo que é observado. A seu modo, ele tateia seu entorno com 

a vista e multiplica os sentidos, que, mesmo sendo distintos, completam-se. 

Sobre isso Bello (2006, p. 31), comenta que: 

Analisando cuidadosamente, percebemos que as duas 

sensações, a da visão e a do tato são parte de uma 

estrutura específica. Seja a sensação visível, seja a 

sensação tátil, ambas são vividas por nós, mas o que quer 

dizer vividas por nós? Quer dizer que nós registramos, 

através de nossa capacidade de dar-nos conta. Esse “dar-

se conta” é a consciência de algo, por exemplo, a 

consciência de tocar alguma coisa”. 

Uma das grandes questões levantadas ao longo das muitas reflexões de 

Palomar é tentar saber “como é possível observar alguma coisa deixando de 

lado o eu? (CALVINO, 1994, p. 102). Tal indagação dialoga diretamente com as 

ideias de Levinas (1998), Merleau-Ponty (2014) e Sartre (2007), pois deixa claro 

que o olhar pertence a uma categoria de subjetividade, ou seja, cada pessoa não 

vê apenas com os olhos, mas também com o olhar direcionado por um ângulo 

de visão, uma história de vida e uma perspectiva ideológica. Por isso ao 

questionamento feito acima se segue outro: “de quem são os olhos que olham?” 

(CALVINO, 1994, p. 102). 

A dúvida expressa nessa pergunta demonstra que o olhar do Outro pode 

alterar a percepção do Eu. Se não se sabe quem nos observa, fica mais difícil 
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tentar apreender o resultado desse olhar, mas isso não é garantia de conhecer 

o Outro ajude a compreender a imagem que ele terá do Eu. A indefinição do 

olhar continua e se perpetua, já que como afirmou Merleau-Ponty, (2014, p. 18), 

“Podemos perder nossos pontos de referência sem o sabermos, nunca estamos 

seguros de tê-los, quando acreditamos possuí-los”. Como a percepção do 

mundo não depende apenas de um olhar individual, mas sim é compartilhado 

com outros olhares dos quais nem sempre se tem conhecimento, cada olhar 

deixa de ser uno e passa a ser múltiplo, dependendo do ponto de vista e do 

distanciamento/aproximação que há entre o observador e o objeto observado, 

assim, “o mundo é o que percebo, mas sua proximidade absoluta, desde que 

examinada e expressa, transforma-se também, inexplicavelmente, em distância 

irremediável” (MERLEAU-PONTY, 2014, p. 20). 

A quantidade e a multiplicidade de olhares para fora que acompanham a 

trajetória do senhor Palomar e a decisão de uma tentativa de olhar 

imparcialmente as coisas – o olhar do morto – parecem convergir para um desejo 

de olhar para dentro de si, em uma busca incessante não de encontrar o Eu no 

olhar do Outro, mas sim de encontrar o Eu no olhar do próprio Eu, mas com a 

consciência de que, quando “finalmente poderá vaguear com o olhar dentro de 

si” (CALVINO, 1994, p. 107), nessa imagem especular, o Eu pode transformar-

se em um outro Outro.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Palomar, o último livro publicado em vida por Ítalo Calvino, permite 

múltiplas leituras em variadas áreas do conhecimento humanos. Neste artigo, o 

romance foi estudado sob a perspectiva da filosofia do olhar, com base nos 

estudos desenvolvidos por Jean-Paul Sartre, Emmanuel Levinas e Maurice 

Merleau-Ponty, filósofos que dedicaram parte de seus estudos as relações de 

alteridade. 

Percebe-se que no livro em destaque, o protagonista, o senhor Palomar, 

centra suas narrativas em observações e descrições que partem de seu olhar 

com relação ao mundo, mas mesmo olhando para fora há um mergulho no 

interior do Eu da personagem. No decorrer da obra a presença do Outro é uma 

constante e serve como contraponto filosófico para a interpretação do texto. 
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Este artigo não visa a ser definitivo e tem como uma das intenções 

despertar o interesse pela leitura das obras de Ítalo Calvino e ao mesmo tempo 

despertar para as imbricações existentes entre a Literatura e a Filosofia, 

podendo servir como ponto de partida ou de continuação para outros estudos 

congêneres. 
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NOTAS SOBRE AS NOÇÕES DE SUJEITO E FILOSOFIA AFRICANA 

EM K. APPIAH E A. MBEMBE 

Claudia Silva Lima27 

 

RESUMO: Apresenta-se a perspectiva crítica sobre as noções de sujeito africano 

e filosofia africana ou etnofilosofia, em dois dos principais pensadores 

contemporâneos: K. Appiah e A. Mbembe. Ambos refletem sobre as tensões 

entre o discurso iluminista, potencialmente assimilacionista, que indicaria que os 

africanos deveriam ser pensados e se pensar como similares aos outros selfs e, 

de outro lado, um discurso que aposta na diferença, no caráter peculiar dos 

africanos, que teriam formas específicas de estar no mundo, de produzir cultura, 

pensamento, literaturas e filosofias. Esta tensão está no seio do próprio 

nascimento do que se chama de filosofia africana. 

Palavras-chave: Filosofia Africana; Identidade; Sujeito. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Esta proposta de investigação se relaciona diretamente ao campo dos 

Estudos Africanos que têm crescido de forma significativa nas últimas décadas. 

O trabalho de Moore (1993) nos ajuda a entender que a África como objeto de 

análise, tem mudado as formas de pensamento, dentro do campo do 

desenvolvimento teórico. Dentro dessa perspectiva, a África não tem sido 

somente um campo crescente para um resultado profícuo dos estudos culturais 

e sociais não-Europeus, mas também de modo crescente, como um local para o 

estudo de diversas transformações. 

Faz-se mister pontuar também que outro importante autor chamado 

Devés-Valdès (2008) também acredita que através dos estudos africanos, tem-

se problematizado teorias, e mesmo questionado a ordem social e 
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epistemológica presente, desmistificando-se conceitos e práticas assentadas 

nas ideias hegemônicas ocidentais.  

Entretanto, segundo ele, existe o que denomina de “circulação de ideias”, 

as “redes de intelectuais” que possibilitaram o estudo e o fortalecimento da 

democracia através da circulação externa e interna de redes teosóficas, 

comunistas, pan-africanistas, de cientistas sociais, de estudiosos do 

desenvolvimento, de teólogos, historiadores, feministas que suscitam 

numerosos cruzamentos dos múltiplos ecossistemas intelectuais africanos, é 

nessa via, para Devés-Valdès que renascerá uma nova epistemologia do Sul. 

Esta sucinta análise propõe uma reflexão em torno da perspectiva 

africana de Appiah e Mbembe.  Ambos de certa forma aproximam-se de uma 

discussão em torno da problemática das identidades raciais, étnicas e pan-

africanas que tem favorecido uma epistemologia que ainda intensifica a redução 

do outro ao mesmo em detrimento do outro por ele mesmo. 

 

2. NOÇÕES DE SUJEITO E FILOSOFIA AFRICANA EM KWAME ANTHONY 

APPIAH 

O pensamento do Filósofo Kwame Anthony Appiah só pode ser entendido 

na confluência da sua própria experiência subjetiva e social na qual foi formado. 

As trajetórias de vida, na grande maioria dos casos, influenciam de forma 

significativa na densidade reflexiva dos pensadores. Ora, nenhuma reflexão 

emerge fora da realidade de vida, das experiências teóricas e práticas da 

formação peculiar de cada sujeito.  

O filósofo Kwame Anthony Appiah, nasceu em 1954 na Inglaterra, é filho 

de uma aristocrata inglesa e de um africano ashanti, de Gana. Ele, portanto, foi 

criado em duas realidades bem distintas: a ocidental de marca anglo-saxônica e 

a africana. Entretanto, passou   a maior parte da infância e da juventude em 

Kumasi, capital do povo de seu pai. Tem inúmeros parentes em diversas 

localidades, marcada por culturas específicas, reunindo diversas línguas e, 

consequentemente, variadas tradições religiosas, artísticas... 

Um dos seus mais significativos trabalhos acadêmicos chama-se “Na 

casa de meu Pai”, que possivelmente, revela o seu “entre lugar”, caracterizado 

por uma profunda multiplicidade cultural, linguística e desigualdade social que 
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possibilitou a ele uma nova compreensão de sujeito e humanidade. Ele 

certamente, permite questionar certas visões de mundo que defendem a 

unicidade de uma identidade. Talvez por isso, acredita na possibilidade de pan-

africanismo sem racismo, tanto na África quanto em sua diáspora.  

 Ora, sua obra propõe uma reflexão aguçada em torno da grande questão: 

o que é África? O que é ser africano? Qual o lugar da raça nesses discursos? 

Para tanto, aborda o problema das identidades raciais, étnicas e pan-africanas 

que se constituíram ao longo da história do continente, do período colonial e pós-

colonial. Appiah nos alerta em sua obra, para os perigos de se construir uma 

identidade africana sedimentada exclusivamente na questionável noção de 

“raça”. Essa construção está sendo formada desde o século XIX, envolvendo 

intelectuais em África e fora dela. 

Ou seja, trata-se de uma intelectualidade, como afirma Devés-Valdés 

(2008) que assume durante a segunda metade do século XIX, o que ele 

conceitua de disjuntiva periférica, a saber, ser como os do centro ou ser eles 

mesmos. Ora, um dilema que se fortalece a partir da defesa de uma identidade 

africana - na busca de um novo recomeço para o sujeito africano e, 

consequentemente, para todo continente. 

Em torno desse debate surgem autores como Pierre-David Boilat, Samuel 

Crowther, James Johnson, James Africanus Horton, Edward Wilmot Blyden, que 

foi o maior pensador africano por muitas décadas, Alexander Crummell e outras 

da África Ocidental; Olive Schreiner, Tiyo Soga, Walter Rubusana, John T. 

Jabavu, Stephanus Jacobus Du Toit, da África do Sul; José F. Pereira, Paulo A. 

Braga entre outros, em Angola. Esses pensadores “constituem um tipo de 

produção intelectual na África que em sua estrutura é muito similar ao que está 

sendo produzido na América Latina, na Ásia Oriental, no Império Otomano, no 

mundo eslavo e no ibérico”. (DEVÉS-VALDÉS, 2008:22) 

Nesse sentido, faz-se importante evidenciar que é no marco da “disjuntiva 

periférica que se elabora uma reflexão sobre a civilização, a defesa da raça e da 

cultura, a exploração, a imigração, a educação e muitos outros temas”. (DEVÈS-

VALDÉS, 2008: 21). 

No víeis da educação, Appiah (1997) considera que em relação Estados 

francófonos e anglófonos decorrem das diferenças entre a política colonial 
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francesa e a britânica. Desse modo, a política colonial francesa foi de 

assimilation: transformar os selvagens africanos em civilizados e evoluídos. 

Segundo Mudimbe (1988) o processo de colonização como uma estrutura 

responsável por produzir sociedades, culturas e seres humanos marginais. Essa 

estrutura, segundo ele, abrange os aspectos físicos humanos e espirituais. 

Caracteriza-se, sobretudo, como um projeto através de textos ideológicos que, 

desde o século XIX até os anos de 1950 propuseram programas para “regenerar” 

o espaço africano e os seus habitantes, constituindo o que ele denomina de 

biblioteca colonial. (MUDIMBE, 1988). 

 Em relação à política colonial britânica, segundo Appiah (1997), 

interessou-se pela formação linguística. Entretanto, não é de se estranhar que o 

corpo mais importante de textos produzidos na África esteja em inglês, francês 

ou português. Esses intelectuais, portanto, são profundamente influenciados por 

essa situação linguística.  

Para o pensador ganês, é de imenso peso para os cidadãos dos Estados 

africanos que suas elites dominantes sejam orientadas e, em muitos casos, 

constituídas por intelectuais eurófonos. É nessa fase também que se emerge a 

noção de pan-africanismo, termo relevante na discussão do autor. 

Pan-africanismo - entende-se o movimento político-ideológico que tinha 

como objetivo fomentar no africano a resistência à opressão libertá-lo das 

amarras do pensamento colonialista, que tem na noção de raça sua categoria 

central, noção que se torna primordial para unir aqueles que a despeito de suas 

especificidades históricas são assemelhados por sua origem humana e negra. 

(HERNANDEZ, 2005). Appiah, por sua vez, conceitua como unidade política 

naturalizada no cerne das ideias nacionalistas, uma espécie de solidariedade 

moral, a retórica do racismo moderno de uma raça comum, porém, critica 

fortemente essa compreensão ao afirmar que “os povos da África tem muito 

menos em comum, culturalmente, do que se costuma supor”. (APPIAH, 1997:38) 

Esse discurso homogeneizador e comum de uma ideia de 

raça/unidade/fraternidade é naturalmente aplicável ao discurso nacionalista. 

Provavelmente, Benedict Anderson (1983), tenha ração ao pensar os 

pressupostos que sustentam a política nacional, entendendo “Civilização” no 

sentido de comunidade, parentesco que, reforçaria o quanto a relevância da vida 

coletiva e seu mundo simbólico é profundamente importante para a organização 
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do mundo social. É Imaginada porque é construída pelos sujeitos históricos, 

pelos mais variados processos.  

Assim, partindo de uma perspectiva antropológica, compreende que a 

nação é “uma comunidade política imaginada – e imaginada como implicitamente 

limitada e soberana”. É Imaginada “porque nem mesmo os membros das 

menores nações jamais conhecerão a maioria dos seus compatriotas. É 

imaginada como soberana, porque [...] as nações sonham em ser livres [...]” 

(ANDERSON, 1983:14).  

Nesses processos políticos, não se pode desconsiderar as 

desigualdades, disputas, conflitos, explorações e hierarquias que vão 

configurando um cenário de profundas ideologias instituído por uma determinada 

elite responsável por construir o espírito nacionalista nos demais membros da 

comunidade imaginada.  

Ora, em tono desse debate, o filósofo Appiah, também concebe o pan-

africanismo como ideologia, por conseguinte, problematiza o conceito de raça, 

cerne absoluto dessa vertente que tem em Alexander Crummel um afro-

americano seu principal expoente, para ele a raça deve ser entendida como uma 

“população compacta e homogênea de uma única ascendência e linguagem 

sanguínea” (HERNANDEZ, 2005:141).  

Crummel como Padre episcopal via-se como porta voz da raça negra no 

século XIX, há nesse período um contexto propício das ideias raciais defendidas 

com veemência por muitos intelectuais ocidentais. Diversas foram as teorias e 

epistemologias ao longo da história ocidental, à guisa, fundamentalmente 

hegemônica, que tiveram a tamanha ousadia de atribuir significados; conceitos; 

pressuposições; prerrogativas, teorias, a saber, um tanto pejorativas e 

excludentes em torno do negro. 

Sabe-se que pela perspectiva da raça, em defesa do nacionalismo muitos 

africanos morreram em defesa da sua liberdade no contexto da África Pós-

Colonial, forjado por uma geração que teorizou a descolonização da África, ou 

seja, os precursores do Novo Mundo. (APPIAH, 1997). 

Appiah, com seu trabalho, nos faz questionar como entender uma 

solidariedade política nas mesmas bases do que aconteceu na realidade do 

discurso nazista, que mostrou ao mundo os malefícios potenciais de quem aceita 

a raça como categoria essencial de pensar a solidariedade étnica, ou seja, 
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segundo ele, o racismo só pode ser entendido a partir dos mesmos pressupostos 

das categorias raciais baseado em crenças morais, como muito bem advoga  

Uma coisa é alguém abraçar a fraternidade sem alegar que 

seus irmãos e irmãs têm quaisquer qualidades especiais 

que mereçam reconhecimento, e outra é ele abraçar o ódio 

por outros que nada fizeram para merecê-lo. (APPIAH, 

1997:39) 

Faz-se mister fazer esclarecimentos de algumas categorizações que 

Appiah faz em torno desse debate, pois essa dimensão moral da raça, do ódio 

pelo diferente, configura-se daquilo que ele denomina de racismo extrínseco, 

nesse sentido, essa e outras categorias precisam ser melhor analisadas. 

A priore conceitua racialismo, compreendido por ele como características 

hereditárias, compartilhamento de certos traços e tendências que não se tem em 

comum com nenhuma outra raça, ou seja, uma espécie de essência racial. 

O racialismo está no cerne das tentativas do século XIX de 

desenvolver uma ciência da diferença racial, mas parece 

ter despertado também a crença de outros – como Hegel, 

anteriormente, e Crummell e muitos africanos desde então 

– que não tinham nenhum interesse em elaborar teorias 

ciêntíficas (APPIAH, 1997:33) 

Ora, frente a esse debate, o racialismo só pode se entendido dentro do 

projeto iluminista. Os filósofos Kant, Fichte, Schelling e Hegel são considerados 

os principais sistematizadores desse projeto, por acreditarem na crença do 

sujeito racional, capaz de dar conta de toda realidade. Uma estrutura de cunho 

pensante, firmada na autonomia do sujeito branco, racional, ocidental. “Trata-se 

de um imaginário construído na longa duração” (OLIVA, 2003, 2004). Em torno 

do projeto iluminista o filósofo Achille Mbembe sabiamente argumentou 

[...] para o pensamento iluminista, a humanidade se define 

pela posse de uma identidade genérica que é universal em 

sua essência, e da qual derivam direitos e valores que 

podem ser partilhados por todos. Uma natureza comum 

une todos os seres humanos. Ela é idêntica em cada um 

deles, porque a razão está em seu centro. O exercício da 

razão leva não apenas à liberdade e à autonomia, mas 

também a habilidade de guiar a vida individual de acordo 



 

122 
 

com os princípios morais e com a ideia do bem. Fora deste 

círculo, não há lugar para uma política do universal. 

(MBEMBE, 2001:177). 

O filósofo Lituano Lévinas (1988) muito bem reafirmou que a filosofia 

ocidental sempre foi uma redução do outro ao mesmo. Nesse ínterim, faz-se 

relevante identificar o que Mbembe (2001) também advoga em seu pensamento, 

que o humano, sobretudo o africano dentro dessa perspectiva universalista é 

todo aquele que está inserido dentro desse paradigma essencialista e idêntico 

ao próprio sujeito ocidental. 

Além do racialismo, Appiah (1997) trabalha outro conceito concebido por 

ele como racismo extrínseco, nessa abordagem existe uma espécie de distinção, 

moralmente mais relevante e importante que outra, falsas crenças. Uma 

essência racial que se difere em aspectos, nisso pode se justificar um tratamento 

diferencial. 

O racismo intrínseco, por sua vez, é um erro moral, diz respeito as 

diferenças morais entre seus membros, por acreditarem que cada raça tem um 

status moral que se diferencia, independentemente das características 

partilhadas por seus membros. “Se, como creio, o racismo intrínseco é um erro 

moral e o racismo extrínseco implica falsas crenças, de modo algum é evidente 

que o racismo seja o pior erro que nossa espécie cometeu em nossa época” 

(APPIAH, 1997:41). Ele ainda acrescenta em torno desse debate que os 

“assassinatos em massa de Stalin [...] extraem pouca vantagem moral por terem 

sido predominantemente baseados em critérios não raciais.” (APPIAH, 1997:41). 

Outro debate muito interessante em torno dessas questões é feita por 

Appiah no sentido de perguntar se existe de fato, uma filosofia africana, ou 

melhor, “que tipos de atividade intelectual deveriam ser chamados de filosofia” 

(APPIAH, 1997:127), para tanto, discute em torno da moderna filosofia africana 

e a religião considerada como “tradicional” para pensar uma proposta de 

modernização para a África, mas no sentido de se pensar os problemas africanos 

distantes de uma ideia estereotipada das suas diferenças, e sim a partir da 

situação especial da qual esses problemas emergem, sendo encarados como 

problemas humanos e não como problemas africanos. 

Partindo de alguns pressupostos ele enfatiza que sua preocupação 

central dentro daquilo que ele denomina de Etnofilosofia. Preocupa-se, portanto, 
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com a situação dos intelectuais africanos, pois, para Appiah, é complicado 

defender uma filosofia africana se a formação dos filósofos universitários 

africanos tem-se de dado nas tradições do ocidente. (APPIAH, 1997).  

Ora, há uma diferença intrínseca daquilo que ele denomina de filosofia 

popular baseado nos aspectos culturais, nas crenças estabelecidas pelo grupo, 

por ser crenças não são submetidas a uma análise crítica e sistematizada da 

razão, diferentemente, da filosofia acadêmica que tem a razão e a argumentação 

como papel central.  

Ora, ele compreende que toda cultura tem uma filosofia, mas essa filosofia 

precisa ser trabalhada por um filósofo para se tornar acadêmica, sendo assim, 

sempre há trabalho para um filósofo em qualquer realidade humana. 

Por serem africanas, enraizadas ao menos até certo ponto 

em suas culturas tradicionais, e por serem, ao mesmo 

tempo, intelectuais formados nas tradições do Ocidente, 

essas pessoas enfrentam uma situação especial. Podem 

optar por tomar emprestados os instrumentos da filosofia 

ocidental em seu trabalho. Mas, se quiserem realizar essas 

investigações conceituais nos mundos de pensamento de 

suas próprias tradições, estarão fadadas a fazê-lo com 

uma das ideias consciência altamente desenvolvidas dos 

questionamentos das ideias ocidentais. (APPIAH, 

1997:130) 

Segundo nosso autor, a criação de uma filosofia negra em contraposição 

à filosofia europeia não é muito interessante, pois tal filosofia se basearia em 

pressupostos de sua antitética, a saber: a filosofia branca.  

Em suma, pode-se concluir de forma bem preliminar que a Filosofia, seja 

ela europeia ou africana, para Appiah, deve visar à busca pela igualdade, que 

ela seja antes de tudo humana, capaz de dá conta da heterogeneidade africana 

e a busca de uma identidade cultural sempre em processo de modificação por 

múltiplas e varias formas de conhecimento. Ou seja, uma epistemologia africana 

não particularizada em seu pequeno mundo mais que seja capaz de também dar 

respostas significativas para o debate em torno dos dilemas da humanidade. 

 

3 NOÇÕES DE SUJEITO E FILOSOFIA AFRICANA EM ACHILLE MBEMBE 
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Achille Mbembe nasceu em Camarões no ano de 1957. Professor de 

História e Política da Universidade Witswatervand de Joanesburgo. Nasceu nos 

Camarões em 1957, é um dos mais importantes pensadores contemporaneos 

que tem discutido, sobretudo, os processos de descolonização. 

Em um dos seus artigos mais importantes intitulado: as formas africanas 

de auto-inscrição (2001) considera que as formas africanas de representar 

identidade africana estão conectadas a problemática da autoconstrução da 

moderna filosofia do sujeito. Para esse filósofo, o fato do sujeito africano nunca 

ter adquirido sua própria subjetividade, ou seja, tornar-se consciente de si 

mesmo, foi resultado do próprio historicismo que liquidou do africano essa auto-

inscrição subjetiva, a saber: o economicismo e o fardo da metafísica da 

diferença. Nesse sentido, chega a afirmar que “o objetivo do texto é analisar e 

criticar as diferentes formas com as quais se tentou construir e representar a 

identidade africana a partir, basicamente, de um discurso nativista, por um lado, 

e outro instrumentalista, da África e de seu povo” (MBEMBE, 2001:171). 

Ora, deve-se compreender esse economicismo como instrumentalista 

que, segundo Mbembe (2001) se apresenta como democrática, radical e 

progressista, se utilizando de categorias marxistas e nacionalistas para 

desenvolver um imaginário da cultura e da política. A legitimação de um discurso 

africano autêntico emerge dessa ideologia, da manipulação da retórica da 

autonomia, da resistência e da emancipação.  

Mbembe nos ajuda a fazer os seguintes questionamentos: Será possível 

o africano adquirir integralmente sua própria subjetividade, tornar-se responsável 

por si mesmo por esse tipo de historicismo que compreende os processos 

históricos pelo um único víeis, seja pela via da economia, seja pensando as 

relações tão somente pela perspectiva marxista, como se os africanos fossem 

somente vítimas frente ao dominador, que devem cumprir o papel que deles se 

espera na luta pela liberdade, o progresso e a construção da nação democrática. 

Será essa uma única forma de autenticidade e identidade africana? 

Em relação à metafísica da diferença, para Mbembe (2001), deve ser 

concebida como uma segunda corrente que dando ênfase na “condição nativa”, 

a ideia de uma única identidade africana, cuja base é o pertencimento à raça 

negra, liquidou também do africano a possibilidade de construção da sua 

subjetividade. Percebe-se nesse sentido, Mbembe na mesma ressonância 
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interpretativa de Appiah, fazendo sérias críticas a esse tipo de defesa em torno 

de uma identidade única e nativa do negro. 

Ele ressalta no seu texto que no centro das duas correntes de pensamento 

(economicismo e da metafísica da diferença) repousam três eventos históricos: 

a escravidão, o colonialismo e o apartheid. Esses três eventos têm consistido em 

comumente aprisionar o sujeito africano na humilhação, no desenraizamento e 

no sofrimento indizível não sendo capaz de se reconhecer a si mesmo.  

Primeiro, a ideia de que, através dos processos de 

escravidão, colonização e apartheid, o eu africano se torna 

alienado de si mesmo (divisão do self). Supõe-se que esta 

separação resulta em uma perda de familiaridade consigo 

mesmo, a ponto de o sujeito, tendo se tornado um estranho 

para si mesmo, ser relegado a uma forma inanimada de 

identidade (objetificação). Não apenas o eu não é mais 

reconhecido pelo Outro, como também não mais se 

reconhece a si próprio. (MBEMBE, 2001:174) 

Esse processo de não reconhecimento consigo mesmo, de perda de 

familiaridade consigo mesmo, reforçado pelos pressupostos da escravidão, 

colonização e apartheid e por meio da metafísica da diferença não tem 

possibilitado a construção de uma nova forma sócio histórica de auto definição 

subjetiva e coletiva de grande parte dos povos africanos. 

 É claro que Mbembe considera que essa real dificuldade de o africano se 

vê a si mesmo foi ocasionado por essa longa história de subjugação, porém, 

acredita na urgente necessidade de se modificar essa forma hegemônica de 

auto-representação. 

Faz-se importante ressaltar também que para Mbembe esses eventos e 

seu aparato de significados foram dominados por duas correntes ideológicas de 

pensamento: uma de cunho nativista e outra instrumentalista que tem afirmado 

falar em nome de todo continente.  

Nesse sentido, tanto Mbembe como Appiah tem feito outro tipo de 

abordagem epistemológica na linha do pensamento africano, possibilitando que 

tenhamos clareza da problemática da metafísica da diferença; das abordagens 

em torno da identidade racial, pan-africanistas e outros temas.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 



 

126 
 

Considera-se a partir desse preâmbulo que existe um perigo real e latente 

ao se formar as identidades baseadas na questão raça, de uma identidade 

singular, sobretudo nessa realidade complexa e múltipla na contemporaneidade, 

realidade essa que o continente africano também se insere. Tais concepções 

podem proporcionar muito mais desajustes, conflitos, do que alternativas. Pois 

se reforçar uma identidade haverá sempre em sentido lógico o desmerecimento 

da importância de outros grupos, povos, culturas em suas singularidades e 

coletividades. 

Portanto, o pensamento africano de Appiah e Mbembe tem gerado novas 

e significativas reflexões para se pensar questões em torno da identidade 

africana e sua autoconstrução mediante os processos de descolonização na 

interfase do mundo que se modifica a cada dia pelos processos de globalização. 
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MULHERES POBRES E HOMICIDAS: FEMINILIDADES DESVIANTES 

E NORMATIZAÇÃO DE CONDUTAS NA LITERATURA PIAUIENSE 

Camila Melo Silveira da Silva28 

 

RESUMO: Propomos neste trabalho apresentar como perfis femininos pobres 

foram catalogados como irregulares e anormais para o padrão de mulher ideal 

que se construía no meio intelectual da cidade de Teresina, capital do Piauí, na 

transição dos séculos XIX e XX. O corpus documental para o desenvolvimento 

do tema proposto é formado principalmente por crônicas literárias e artigos de 

jornais da capital piauiense que tratam de aspectos sociais sobre as práticas 

femininas e de crimes que envolvem mulheres. Através da observação de fontes 

literárias, buscaremos articular a produção intelectual da cidade a questões 

sobre o “ser mulher”, pobreza e feminilidades desviantes. 

Palavras-Chaves: Mulheres. Pobreza. Criminalidade. 

 

Ao nos propor pesquisar as condições sociais que envolveram mulheres 

pobres acusadas de cometerem crimes, entre as décadas de 1890 e 1920, em 

Teresina, capital do Piauí, deparamo-nos com fontes literárias que circulavam 

em revistas ou em jornais da cidade, acerca de crimes autorais femininos ou que 

apresentavam "participação" de mulheres. A partir da leitura dessas produções, 

então, iniciamos algumas análises sobre o processo de produção de uma 

moralidade feminina dentro da literatura piauiense desse período.   

Nesse sentido, observar como alguns casos de crimes que envolveram 

mulheres pobres foram articulados nessa produção, nos permite a compreensão 

dos comportamentos que não condiziam com o padrão desejado, bem como dos 

hábitos ideais para as mulheres da transição dos séculos XIX e XX. A partir 

dessas considerações, o seguinte artigo terá como discussão central a 
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normatização de condutas de mulheres pobres a partir da literatura de autores 

piauienses desse período. Para tanto, iniciamos com uma apresentação de um 

panorama da cidade de Teresina, na primeira República, envolvida pelos 

“embates” entre os anseios de modernização e a pobreza que a alastrava. 

 

1 TERESINA NA PRIMEIRA REPÚBLICA: OS ANSEIOS DE 

MODERNIZAÇÃO E A POBREZA 

Em mensagem enviada a Câmara Legislativa do Estado, em 1902, Arlindo 

Francisco Nogueira, então governador do Piauí, afirmava que “o total 

engrandecimento e progressodependem, em grande parte, das luzes, 

patriotismo e abnegação dos seus filhos e, principalmente, daqueles que, como 

vós, são os depositários do povo piauiense” (PIAUÍ, 1902). A máxima expressa 

pelo governador evidenciava o papel que os piauienses possuíam nos projetos 

de avanços sociais da região.  

A ideia de progresso que estava explícito na sua mensagem, por sua vez, 

dizia respeito aos desejos de modernização que abrangiam as cidades do Brasil 

no início da República. Nesse período o país vivia sob transformações 

econômicas e sociais que correspondiam a um processo maior principiado nos 

últimos anos do Império e que se estendeu às primeiras décadas do século XX 

(CHALLOUB, 1998; SEVCENKO, 1998). 

Teresina, então capital do Piauí, nesse contexto nacional, também sofreu 

processos de modificação social que sinalizavam para a modernização de 

estruturas físicas da cidade e pessoais dos seus habitantes. Nela, a transição do 

século XIX para o XX representou um período de grande efervescência estrutural 

em que eram ansiados serviços básicos como abastecimento de água e 

iluminação elétrica dos bairros, e a construção de praças, de calçamento de ruas 

e de casas de espetáculo.  

Os intelectuais que redigiam aos jornais e/ou produziam textos 

independentes, por serem envolvidos por ideais nacionais de progresso, 

percebiam a importância da implantação de características modernas para o 

efetivo desenvolvimento da cidade. Assim, pedidos de mudanças físicas e 

estruturais apareciam constantemente na imprensa. Contudo, os primórdios 
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anos do regime republicano no final do século XIX da cidade não representaram 

mudanças profundas nos modos de viver da sociedade teresinense.  

Isto devido, principalmente, as recorrentes crises econômicas e ao 

desequilibrado desempenho da economia piauiense baseada no comércio de 

exportação de produtos agrários. Entretanto, no início do século XX observou-

se gradualmente uma intensificação nos discursos sobre o aspecto urbano, a 

disciplina, e principalmente, quanto ao processo de modernização da cidade de 

Teresina aliado a construção de habitantes civilizados (QUEIROZ, 1998: p. 26-

27). 

Se por um lado as reformas urbanas da capital do Piauí na transição do 

século XIX para o XX eram requeridas (CASTELO BRANCO, 2005)  e exaltadas 

como características da chegada do progresso, por outro, parte considerável da 

população não era incluída nesse projeto de modernidade. Isto porque os 

benefícios resultantes da instalação de serviços básicos e locais de 

sociabilidades não foram distribuídos de maneira igualitária nos diferentes 

setores sociais da cidade. Na verdade, as novidades do mundo moderno e as 

difíceis circunstâncias sociais que envolviam os mais pobres conviviam, nesse 

período, no mesmo espaço urbano.   

O ideal de boa postura e bom comportamento em sociedade que também 

emergia na cidade de Teresina buscava romper com hábitos e tradições 

remanescentes do séc. XIX dos grupos mais ricos e de classe média (CASTELO 

BRANCO, 2008). Nesse sentido, se para estes as novas diretrizes sociais ainda 

estavam por serem atingidas, para a população mais pobre elas simbolizavam 

parâmetros quase inalcançáveis. Assim, diante dos códigos de comportamentos 

civilizados propostos para os teresinenses desse período, a forma que muitos 

pobres utilizavam a cidade, os classificavam como anti modelos de condutas 

civilizadas. 

O fato de seus hábitos cotidianos não sustentarem as propostas de 

modernização contribuía para que esses indivíduos ficassem mais distantes das 

práticas que se estabeleciam; ocasionando na exclusão de um cerco social em 

ebulição. A partir dessas condições, as mazelas da pobreza como doenças, a 

feiura, a miséria, a mendicância, tornavam-se cada vez mais constantes no 

centro urbano e civilizado da cidade. (QUEIROZ, 1998: p. 30) 
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Os mais pobres correspondiam a ex escravos, homens e mulheres livres 

e alguns migrantes3 que também compunham a sociedade teresinense do 

período. Para essas pessoas as mudanças estruturais e culturais da cidade 

recebiam outros significados. As circunstâncias econômicas e sociais que os 

envolviam, na maioria das vezes, não permitiam que participassem dos novos 

meios de sociabilidades de Teresina. Entretanto, muitas dessas pessoas não 

deixavam de utilizar os espaços que lhes circunscreviam; atribuindo formas 

próprias que as diferenciavam mais ainda dos habitantes mais ricos.  

Os pobres não elegiam as características de sua 

existência; a pobreza impunha ou exagerava os problemas 

que enfrentavam. Mas, em sua maneira própria de lidar 

com esses problemas, construíam um repertório de 

significados e maneiras de agir que muitas vezes diferia do 

dos mais ricos. (GRAHAM, 1992: p. 77). 

Nesse mesmo contexto, as diretrizes de disciplina e civilidade em voga 

para homens e mulheres demarcavam profundamente seus costumes, pois 

muitas de suas práticas cotidianas inseriam-se dentro dos comportamentos 

irregulares e a cada atitude desordeira que realizavam a polícia e/ou a justiça 

era acionada. Ocorre que as suas vivências possuíam características singulares, 

que eram postas em cheque apenas quando dentro dos modelos dos mais ricos. 

Assim, com o processo de modificação dos espaços da cidade, práticas 

cotidianas aparentemente rotineiras de indivíduos pobres chamavam cada vez 

mais a atenção de intelectuais da imprensa que propunham novos 

comportamentos culturais para Teresina.  

Dessa maneira, a notificação de saraus, pagodes ou mesmo falatórios 

desnecessários dos mais populares em ambientes públicos, era frequentemente 

expressa em jornais e em relatórios policiais como abusos e desordens que 

                                                           
 

 

 

3 Sobre os migrantes que adentraram no estado do Piauí no final do século XIX, e particularmente na 
cidade de Teresina, ver os estudos de ARAÚJO, M. M. B. de. O Poder e a seca no Piauí (1877-1879). 
Teresina: FUFPI, 1991 e ARAÚJO, M. M. B. de. Cotidiano e pobreza: a magia da sobrevivência em Teresina. 
Teresina: EDUFPI, 2010  
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deveriam ser coibidos.4 A capital apresentava assim um cotidiano marcado por 

controvérsias quanto a real expressão por seus habitantes dos bons costumes e 

da boa moral.  

Nesse caso, os pobres que representavam a maioria da população 

caracterizavam-se por utilizar a capital a partir das suas características culturais 

de sobrevivência. Seus hábitos, costumes e lazeres expressavam as 

circunstâncias cotidianas na qual estavam inseridos. Em atividades como o lazer, 

por exemplo, aproveitavam para esquecer a difícil trajetória que possuíam. A 

diversão estava presente no período das festividades religiosas, na saída do 

trabalho, nas conversas “casuais” com a vizinhança, e nas festas organizadas 

em suas próprias casas, que apesar da simplicidade, propiciavam “agradáveis” 

encontros. 

Por outro lado, esses mesmos indivíduos encontravam-se em moradias 

de palhas em regiões úmidas e insalubres e empregos ocasionais, autônomos 

ou subempregos, como os de sapateiros, carregadores de lenhas e canoeiros, 

vendedores de cereais e frutas, lavadeiras, operárias, costureiras, doceiras, 

artesãs, etc. A eles ligavam-se ainda as relações com o mundo da desordem e 

do crime, que apareciam como características peculiares de alguns desses 

indivíduos.  

A relação entre pobreza e criminalidade era outro aspecto retratado 

constantemente nos jornais da época. Por meio deles, notícias de “pequenos” 

distúrbios a bárbaros homicídios alertavam para os “perigos” que os “miseráveis” 

representavam. O mais alarmante, contudo, consistia na expressiva participação 

feminina na dimensão criminal. Algumas mulheres pobres acabavam 

                                                           
 

 

 

4Alguns documentos avulsos da Secretaria de polícia do Estado do Piauí apresentam notificações de 
prisões e de soltura de pessoas com distúrbios e/ou embriaguez. APEPI, Poder Executivo. Documentos 
Avulsos da Secretaria de Polícia, 1891-1895. Esses documentos, até a finalização do trabalho (Agosto de 
2015), estavam sendo reorganizados na sala do Poder Executivo do Arquivo Público do Piauí. Até esse 
momento eles eram localizados em caixas com assunto de Secretaria de Polícia. Ver também: APEPI, 
Poder Judiciário. 1864-1865; 1896-1898; 1890-1936. Caixa 0079; 0075; 0066. Nessas caixas encontram-se 
além de processos judiciais de débitos de pessoas para com a Fazenda Pública delitos de pessoas 
“subalternas” que se desentenderam ou causaram algum tipo de desordem em Teresina em costumes 
básicos do cotidiano.   
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subvertendo os códigos de lei demonstrando, por sua vez, mais do que a 

usurpação das normas. A participação feminina ativa em crimes, além de 

atitudes “incivis” indicava a maneira que conviviam com o restante da população 

em locais públicos. 

Contudo, para a modificação, ou mesmo reversão de práticas desordeiras 

e criminosas na cidade, políticos aliados à ordem e a disciplina dos instintos do 

ser humano buscavam articular linhas de controle social que inibissem ou 

diminuíssem práticas desviantes. No caso de mulheres pobres, as limitações dos 

seus atos justificavam-se por não possuírem características da “mulher-mãe”. 

Isto porque o modo como desenvolviam alguns de seus costumes diários 

rompiam com os valores de docilidade, decência e boa conduta exigidos para o 

cerco social. Essas circunstâncias sociais que associavam, muitas vezes, 

algumas mulheres pobres a perfis femininos que não deveriam ser seguidos, 

também estavam presentes na literatura piauiense do início da República em 

Teresina.  

 

2 MULHERES POBRES E A CRIMINALIDADE NA LITERATURA PIAUIENSE 

Ao enveredarmos para a análise das fontes literárias dentro da história 

entendemos que “a literatura, como testemunho histórico, é fruto de um processo 

social e apresenta propriedades específicas que precisam ser interrogadas e 

analisadas, como qualquer outro documento” (CHALHOUB; PEREIRA, 1998: p. 

9). Nessa perspectiva, a literatura é rica para a história porque é um verdadeiro 

testemunho. Testemunhos de sujeitos que, enquanto indivíduos de uma época, 

dizem e representam marcas do seu contexto.  

Assim, a literatura se configura como uma fonte para o historiador como 

qualquer outro documento, pois é atravessada de representações, sendo ela 

própria uma das possíveis representações de características de uma sociedade 

ou grupo social, que permite que aspectos possíveis e/ou realizados, ou mesmo, 

impossíveis e/ou vencidos sejam percebidos dentro da história. Dessa forma, 

também tomamos as assertivas de Roger Chartier quando diz que “todo 

documento, seja ele literário ou não, é representação do real que se apreende e 

não se pode desligar da sua realidade de texto construído [...]”  (CHARTIER, 

1990: p. 62-63). 
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Partindo dessas considerações analisaremos duas crônicas sobre um 

mesmo crime um de homicídio cometido por José Barreto a Ana Ignácia na 

cidade de Barras, no Piauí, por volta do ano de 1912. Mesmo que este 

represente uma ocorrência criminal masculina às fases da sua história merecem 

destaque porque exemplificam traços femininos que, segundo os códigos sociais 

do período, não sustentavam uma família.   

Em primeiro de maio de 1912 o intelectual piauiense Clodoaldo Freitas5 

escreveu na revista Litericultura6 um crônica intitulada Os Barretos, na qual 

apresentava o caso de José Barreto e Ana Ignácia. Segundo o autor, os dois 

eram primos, se casaram, tiveram filhos e viviam na cidade de Campo Maior, no 

estado do Piauí, em situação de pobreza. O casal tinha uma vida simples e 

ansiava melhorias, e isso fez com que mudassem para a cidade de Barras, no 

mesmo estado. O autor segue narrando a história dos dois de forma pouco 

descritiva no que diz respeito aos afazeres dos sujeitos e sem muitos adjetivos, 

deixando o leitor sem muitas informações do perfil dos personagens.  

Segundo Clodoaldo Freitas, José Barreto tinha um grande amor por Ana 

Ignácia e sentia muitos ciúmes ao ponto de lhe indagar diariamente se ela teria 

coragem de lhe deixar ou lhe trocar por outro. Ana Ignácia lhe respondia sempre 

que também lhe amava e não faria isso por nada, pedindo também que José 

Barreto deixasse de fazer essas perguntas. Os dias iam passando e o casal 

continuava a lutar pela sobrevivência até que José Barreto começou a desconfiar 

da esposa e perguntou a um dos filhos se quando ele não estava algum outro 

homem ia visitar a sua casa.  

                                                           
 

 

 

5 Clodoaldo Severo Conrado Freitas. Nasceu a 07 de setembro de 1855, na cidade de Oeiras e faleceu a 
29 de junho de 1924 em Teresina. Bacharelou-se em Direito pela Faculdade do Recife em 1880. Em sua 
produção literária e historiográfica constam obras sobre a história de Teresina, obras de ficção e 
crônicas sobre diversos assuntos. Foi um dos fundadores da Academia Piauiense de Letras. 
6 Revista que circulou no Piauí nos anos de 1912 e 1913 e foi pensada e organizada por intelectuais do 
estado  que escreviam sobre temas da sociedade e da história do Piauí. Sobre esse assunto ver: 
http://www.ufrgs.br/alcar/encontros-nacionais-1/encontros-regionais/nordeste/2o-encontro-2012/gt-
4-2013-midia-impressa/a-revista-litericultura-e-os-anseios-de-teresina-no-inicio-do-seculo-xx/view 
Captado em: 15 de julho de 2015. 

http://www.ufrgs.br/alcar/encontros-nacionais-1/encontros-regionais/nordeste/2o-encontro-2012/gt-4-2013-midia-impressa/a-revista-litericultura-e-os-anseios-de-teresina-no-inicio-do-seculo-xx/view
http://www.ufrgs.br/alcar/encontros-nacionais-1/encontros-regionais/nordeste/2o-encontro-2012/gt-4-2013-midia-impressa/a-revista-litericultura-e-os-anseios-de-teresina-no-inicio-do-seculo-xx/view
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Com a resposta afirmativa do filho, José Barreto resolveu, então, voltar 

um dia do trabalho mais cedo. Logo que chegou a sua casa viu um outro homem 

(Manoelsinho) bater a sua porta, e quando este o viu saiu correndo. Nisso, José 

Barreto começou a interrogar Ana Ignácia que desmentiu qualquer dúvida sobre 

seu caráter de esposa fiel. Após esse ocorrido, ambos decidiram que retornariam 

a cidade de Campo Maior no outro dia pela manhã. Quando o dia amanheceu e 

José Barreto procurou Ana Ignácia, não a encontrou. Ela havia fugido com o 

Manoelsinho.  

O marido atordoado chegou a ir atrás da esposa, mas esta estava 

decidida a não voltar para casa. Assim, depois de alguns dias implorando para 

que Ana retornasse, José Barreto arma uma vigília na nova casa da esposa e 

lhe surpreende com alguns golpes no rosto. Os ferimentos resultam na morte de 

Ana e na posterior prisão de José Barreto. Na prisão, o homicida não consegue 

lidar com todos os fatos que lhe ocorreram e acaba se suicidando. 

O mais significativo dessa crônica de Clodoaldo Freitas é que o leitor não 

consegue perceber o “real” perfil de esposa de Ana Ignácia até chegar na sua 

fuga e mudança. O intelectual se coloca como um expectador que apenas narra 

os fatos sem fazer qualquer juízo de valor inicial. Muito embora o autor deixe 

transparecer em algumas passagens que Ana Ignácia não corresponde ao amor 

avassalador que José Barreto possui. Além disso, quando Ana sai de casa, 

Clodoaldo Freitas descreve com certa intensidade a forma que a mulher 

responde friamente as investidas do marido, mesmo quando este menciona os 

filhos que deixou em casa. 

Por sua vez, a crônica Chapéu de sebo1 do literato piauiense João 

Pinheiro2 também é exemplar. Primeiro porque a crônica saiu no próximo número 

                                                           
 

 

 

1CHAPÉU DE SEBO, Aspectos piauienses. Revista: Litericultura, Teresina, 01 de junho de 1912, ano 1, n. 
6, p. 22- 33. 
2 João Pinheiro nasceu na cidade de Barras, em 16 de maio de 1877. Foi odontólogo, professor, contista, 
poeta, romancista, jornalista. Na cidade natal cursou as primeiras letras, mudando-se depois para a 
próspera cidade de Parnaíba, a fim de continuar os estudos e trabalhar no comércio. No início da década 
de 1890, mudou-se para Teresina, Capital do Estado, onde cursa os estudos preparatórios. Em 1895, 
transfere-se para Salvador, na Bahia, matriculando-se na Faculdade de Odontologia e concluindo o curso 
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da Revista Litericultura, 01 de junho de 1912. Depois porque João Pinheiro dirigiu 

a crônica a Clodoaldo Freitas. Na sua versão, o referido autor narrou a história 

dos Barretos de forma mais incisiva no que se refere a “condenação” da mulher 

que Ignácia foi para José Barreto.  

Segundo João Pinheiro, José Barreto, conhecido por Chapéu de sebo por 

utilizar no dia a dia um chapéu “velho” de couro, vivia na cidade de Campo Maior, 

no Piauí, com sua mulher Ana Ignácia e seus “filhinhos” em situação de muita 

pobreza, pois retirava seu sustento de esmolas que recebia na “Rua do Sol”. 

Após obter a renda do dia, Chapéu de Sebo voltava pra casa e repassava tudo 

a sua mulher que “adorava”.  

Porém os dias foram passando e o marido não arrecadara mais como 

antes. A condição econômica só piorava e o comportamento de Ana Ignácia “já 

não era mais o mesmo”. Quando já não suportava mais a situação crítica em que 

se encontravam, Ana Ignácia começou a incentivar o marido a procurar nova 

fonte de renda. Diante disto, mesmo fragilizado por problemas de saúde, José 

Barreto dirigiu-se a cidade de Caxias, no Maranhão; retornando logo, entretanto, 

por conta da saudade que sentiu da família. Porém, a sua esposa não era, 

definitivamente, mais a mesma. 

Ana Ignácia, de acordo com os vizinhos, parecia estar satisfeita com a 

saída do marido pois “atirara-se a patifaria” (Litericultura, 1912: p. 24), quando 

este por uma “desgraça qualquer tornou-se incapaz de trabalhar”(Litericultura, 

1912: p. 24). A situação entre o casal continuou piorando até o ponto da esposa 

pedir que Chapéu de sebo se retirasse da sua casa por não ter mais necessidade 

de sua presença, pois nela “já andava homem” (Litericultura, 1912: p. 26). E 

continuava dizendo: “Que homem! Pois não estou lhe dizendo! Saia... Saia... Seu 

Zé Barreto! E olhe bem! Não me pise mais aqui senão... mando matá-lo! Vejo 

                                                           
 

 

 

no final do ano de 1898. De regresso a Teresina, retoma esses estudos literários, adquirindo novos livros 
e formando seleta biblioteca de obras literárias.  Desde a mocidade dedicou-se ao jornalismo, dirigindo 
o Almanaque Piauiense (1903–1905), e as revistas Litericultura e Alvorada. Foi redator dos jornais A Luz, 
A Semana, A Pátria, Correio de Teresina, O Reator, A Revista, A Imprensa, assim como das revistas da 
Academia Piauiense de Letras, do Instituto Histórico e Geográfico Piauiense e o Almanaque da Parnaíba. 
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bem que a eu não lhe digo uma coisa por outra. [...] Tá aí, vá-se pro diabo que o 

carregue!” (Litericultura, 1912: p. 28). 

Quando o inverno chegou Maria Ignácia “abandonada covardemente por 

quantos lhe seduziam e naturalmente induziram ao torpíssimo procedimento 

anterior e receiosa da represália [...] recolhera-se a casa de respeitável senhora” 

(Litericultura, 1912: p. 28), enquanto José Barreto alimentava o desejo de matá-

la como forma de se vingar do que esta tinha lhe feito. A vontade do marido era 

tanta que chegou a persegui-la na casa da senhora que a acolhera; fazendo com 

que fosse mandada embora da mesma. José Barreto passou então a ir atrás da 

esposa simulando grave doença e pedindo que retornasse para a sua casa.  

Dias depois, por conta da sua insistência e por incentivo de uma amiga, 

Ana Ignácia voltou a conviver com Chapéu de Sebo. Passadas noites acordada 

com receio de que seu marido lhe fizesse algo, Ana Ignácia não conseguiu mais 

conter o sono e adormeceu. Nessa mesma noite foi atingida por este com um 

machado enquanto dormia em uma rede. Após o ocorrido, José Barreto foi 

recolhido à cadeia pública e confessou o crime “sobriamente”.  

A parte principal da crônica para a discussão deste trabalho está 

precisamente no desfecho que João Pinheiro dá a história. Nele o autor continua 

induzindo a leitura do quanto a maneira de agir e “ser” de Ana Ignácia com seu 

marido contribuiu para que fosse vítima do crime de homicídio. No final João 

Pinheiro coloca que: 

 

Entretanto, quando o desventurado fugindo ao remorso, ou 

quem sabe! Ao tristíssimo vácuo em que lhe tornara a vida 

com o desaparecimento da mulher tão extremadamente 

amada e purina, por termo a amargurada existência 

enforcando-se friamente nas grades da sua estreita prisão, 

houve como um compacto murmúrio de pezar.  

- Coitado! 

- Que homem infeliz! 

- Também, aquela mulher! 

E como a igreja lhe negasse o doce, o irrefragável direito 

de repousar na sagrada comunhão do nada, entre todos os 
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outros que se foram, lá o enterráramos seus míseros 

companheiros de prisão no casto ceio da doce mãe 

comum, ao lado da capela de Lourdes, sobre uma graciosa 

carnaubeira onde os Chico pretos, como traduzindo todos 

os meigos amasios, as mais singelas blandícias da alma 

ao pobre, modulam sentidamente. 

Cercou-o logo como uma auréola de lenda atribuíam-lhe 

milagres. Ocorreram das mais remotas paragens simples, 

ingênuos romeiros à modesta sepultura. 

E ainda agora, como que a bem aventurada alma do rústico 

plana sobre a terra bendita que tão pecadoramente o 

acolheu e abriga, envolvendo-o amorosamente numa grata 

e interminável carícia sob a adorável, inconsútil forma do 

clarão opalino das estrelas. (Litericultura, 1912, p. 33) 

O literato narra a morte de José Barreto por suicídio nas “grades da 

cadeia” como a libertação de todo o sofrimento que passou com a esposa antes 

de cometer o crime que a matou. A “partida” do Chapéu de Sebo é contada 

através do pesar daqueles que lhes eram próximos, como os “companheiros de 

prisão”, pela história de vida que esse “homem infeliz” tivera ao lado de sua 

esposa. João Pinheiro chega mesmo a colocar aspectos angelicais e divinos 

para o marido sofredor que matou a Ana Ignácia por esta ter lhe abandonado e 

“prometer mandar matá-lo”.  

Dessa maneira, o crime cometido por José Barreto é justificado pela forma 

agressiva com que Ana Ignácia começou a tratá-lo quando o primeiro teve uma 

queda no rendimento da prática esmoler que mantinha; chegando a abandoná-

lo e jurá-lo de morte. O homicídio pesava mais sobre as atitudes da mulher do 

que propriamente as do marido. Ana Ignácia representava o perfil feminino 

dominador e libertino, que ao perceber que o marido não satisfazia mais suas 

necessidades econômicas descartou-o impiedosamente.  

A construção de toda a crônica leva o leitor a condenar a esposa como a 

responsável pela fatalidade que ocorreu na vida do marido.  Ana Ignácia utilizou-

se de José Barreto apenas quando este a servia, quando tinha forças para 

trabalhar, e mesmo quando ele viajou em busca de melhores condições recebeu-

o no seu retorno “impiedosamente”, expulsando-o grosseiramente de casa. A 

esposa, de acordo com o literato, mantinha costumes lascivos, onde até o 
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“vizinho da esquina”, Diogo, afirmava: “aquilo é uma galinha!” (Litericultura, 1912, 

p. 26) ao botequeiro Miguel Feitosa que andava “sequestrando-a [...] com muita 

insistência antes mesmo da retirada do marido” (Litericultura, 1912: p. 33). 

João Pinheiro representava Ana Ignácia como uma mulher sem recato, 

interessada somente nos ganhos do marido, pois o abandonou logo que não 

pôde lhe oferecer muitas esmolas. Muito embora a história se passe na cidade 

de Campo Maior, no Piauí, o contexto do autor no período de sua escrita, 1912, 

pertence à cidade de Teresina. Na sua abordagem literária é possível distinguir 

alguns caracteres para o comportamento feminino ideal e o seu avesso. Aquele 

que conduz a desestruturação familiar e do próprio ser, pois “o infeliz” Chapéu 

de sebo ao assassinar Maria Ignácia só reagiu aos maus tratos, o abandono e a 

jura de morte que recebeu desta enquanto viva.  

Teresina, marcada por transformações físicas devido a reformas e 

abertura de espaços de sociabilidades e estruturais, com a implantação de 

serviços básicos, necessitava controlar essas desviantes para conter a ameaça 

que mantinham diante da modernização prevista para a cidade. Assim, o 

comportamento irregular de mulheres pobres geralmente eram registrados em 

arquivos policiais e retratados na imprensa e na literatura como práticas a serem 

condenadas, pois não correspondiam ao perfil feminino de recato e honestidade 

admitido dentro do processo civilizador (ELIAS, 1994) das condutas de homens 

e mulheres de Teresina.  

Dessa maneira, observa-se que o ideal de mulher encontrado na literatura 

piauiense do início do século XX estava ligado ao perfil de boa esposa e mãe. 

Para as mulheres pobres a flexibilidade com que conviviam dentro do espaço 

público resultava em outras práticas culturais. Nesse processo, os perfis 

femininos que se manifestassem de maneira diferente desses códigos, eram 

logo percebidos como verdadeiros perigos para o cerco social. 
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DEIXAI O POVO ARAR: PRÁTICAS DE DEVOÇÃO À SÃO PEDRO NO 

BAIRRO POTI VELHO (SEGUNDA METADE DO SÉCULO XX E INICIO 

DO SÉCULO XXI) 

Mateus Gonçalves da Silva29 

 
RESUMO: O presente artigo visa analisar na perspectiva da longa duração 

caindo, a importância das práticas de devoção à são Pedro para o bairro Poti 

Velho, localizado em Teresina-PI. Tomando como base o festejo do mês de julho 

que acontece no bairro. Pois desta festividade, veremos a religiosidade por meio 

do simbolismo que representa o santo homenageado como um mecanismo de 

conservação e vivacidade da identidade dos moradores do bairro. Considerando 

que a imagem do santo possui grande importância para historia da comunidade 

potiense, em vista da tradição, do qual também influência no mercado do bairro, 

que umas de suas características ainda consiste na prática da pesca. 

Conceberemos a materialização da fé à São Pedro pelos devotos. Desse modo, 

compreenderemos que a ação comemorativa e o oficio/trabalho de muitos 

trabalhadores da comunidade estará atrelado as práticas religiosa pertinente no 

festejo.  

Palavras-chave: Poti Velho. Religiosidade. Festa. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O presente artigo mostra a importâncias das práticas de devoção à São 

Pedro nos festejos realizado no bairro Poti Velho, em Teresina-PI. Acontece 

2(dois) festejos no bairro anualmente, o do mês de junho e o de novembro. No 

entanto, o evento a ser analisado será o do mês de Junho. Este é amparado pela 

lei publica, e sua realização acontece na praça Maria do Carmo(praça principal 

do Poti Velho) do dia 19 à 29 de junho em homenagem ao santo dos pescadores, 

                                                           
 

 

 

29Graduando do curso de licenciatura Plena em História na Universidade Estadual do Piauí(UESPI). VIII 

Bloco. 
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São Pedro. Tal festejo teve inicio em 1954, tendo nos anos de 2014 completado 

60 anos. 

Através do festejo, veremos a religiosidade por meio da devoção ao santo 

homenageado. Considerando que a sua imagem possui grande importância para 

historia da comunidade potiense, no qual também influência no mercado do 

bairro, que ainda é caracteriza pela prática da pesca, também na produção 

ceramista, este ultimo, está em ascensão no bairro. Além disso, conceberemos 

a materialização da fé a São Pedro pelos devotos, que recorre constantemente 

ao santo por meio de sua representação solicitando variados favores. Isto, 

permitirá compreender as experiências individuais, cuja irá se refletir no cotidiano 

dos moradores. Isto, Sobre a perspectiva da longa duração, pois trabalhar com 

a historia das religiões nos leva a analisar o imaginário e diversas formas de 

representação. Nesta perspectiva caminharemos em uma narrativa baseado na 

visão de longa duração, já que conforme Alphonse Dupront. 

o homem na religião está, ao contrário do que pretendem 

análises hoje em dia ultrapassadas, no exercício ou em 

busca do todo-poderoso. O religioso exprime o humano 

quase em sua mais alta e mais enérgica medida. E o faz – 

o que interessa à história – através de uma considerável 

“espessura” humana, temporal. O fenômeno religioso 

pertence do transformações, mesmo a sua evolução, são 

muito lentas, no que se refere aos hábitos adquiridos e à 

ponto de vista temporal, ao longo prazo. Mais ainda: as 

suasvisão do mundo. (DUPRONT, 1988, p. 83). 

Nesta concepção de Dupront, compreendemos que trabalhar 

com fatos que inseri o imaginário religioso é penetrar na perspectiva da longa 

duração, que auxiliam para entendemos o cotidiano dos moradores do bairro Poti 

Velho, sobretudo dos fieis que se dedicam práticas e crenças para São Pedro.   

Para isso a estrutura do texto, caracteriza-se sobre três eventos que 

envolve o festejo de junho e as praticas de devoção à São Pedro na comunidade 

potiense. 1) A origem do festejo; 2) O conflito de 1991; 3) Ações jurídicas de 

João Luiz de 2007 à 2012. Desse recorte, percebemos que grande parte dos 

frequentadores do festejo são sujeitos enraizado ou costumados de frequentar o 

evento, embora ainda exista grande parcela de frequentadores jovens. 
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Contudo, será utilizado como fonte de pesquisa para este estudo, fontes 

orais colhida dos moradores do bairro abordando a questão da influência da 

crença em São Pedro em sua vida, além de recorremos a documentos 

hemerograficos, bibliográficos e jurídicos.  

  

2. DESENVOLVIMENTO: 

2.1- A Germinação do festejo de junho e das práticas de devoção à 

São Pedro na comunidade potiense. 

Quando falamos da história da formação de Teresina, o bairro Poti Velho 

tem seu lugar de destaque, por ser conhecido como o bairro mais antigo de 

Teresina. O Poti Velho se localiza na zona norte da capital piauiense, banhado 

por duas bacias hidrográficas, a do Poti e a do Parnaíba. Umas de suas principais 

características é que grande parte de seus moradores se identificam com a 

atividade pesqueira, deste seus primórdios, quando a prática era realizado pelos 

indígenas30. Então, digamos que a pesca encontra-se extremamente ligado a 

vida cotidiana no Poti Velho, tanto na vida privada quanto no espaço público. Isto 

é, nos moradores, no trabalho e na festa, como no festejo em homenagem à São 

Pedro, que é uns dos ambientes de analise desse trabalho. Dessa forma, a 

comunidade potiense tem uma identidade interlaçada a puro sague com o 

sagrado e o profano. 

Coloco nesta urdidura histórica que essa devoção se deu no bairro Poti 

Velho, pela iniciativa individual e por conseguinte, pelo coletivo de pescadores, 

                                                           
 

 

 

30 Autores como Machado (MACHADO, P. H. C. As trilhas da morte: extermínio e espoliação das nações 

indígenas piauienses. Teresina: Corisco, 2002, pp.24) e Baptista (BAPTISTA, J. G. Etno-história indígena 

piauiense. Teresina: APL/ FUNDAC/DETRAN, 2009.), embasados em registros do século XVII, apontam 

para a existência de populações indígenas na confluência dos rios Parnaíba e Poti. De acordo com ambos, 

o que hoje denominamos bairro Poti Velho, seria reduto de índios da tribo Poti, pertencente à nação 

Tremembé. 
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mesmo que a pratica e a festa dedicada a São Pedro31, seja uma tradição da 

religião católica e de cultura popular de herança portuguesa. Já que “A história, 

genealogicamente dirigida, não tem por fim reencontrar as raízes de nossas 

identidade, mas ao contrario, se obstinar em dissipá-la”. (FOUCAULT, 1979: 34). 

Neste compasso, a devoção de São Pedro no Poti Velho se dinamizou numa 

perenidade de sentimentos, formando identidade religiosa. A germinação dessa 

devoção no bairro, como lembra Luzia Aguiar. 

Foi um sonho de um pescador, de um simples pescador 

que tornou-se realidade. O nome, foi Manoel de Sousa 

Aguiar. Ele era presidente da Colônia de Pescadores Z-8 

do Poti Velho. Então, isso fundou está Colônia em 52 e em 

54 pensou no festejo de São Pedro. Por que São Pedro é 

o padroeiro dos pescadores. Em 54 ele não tinha nem 

imagem e nem igreja, mas tinha dona Marta, uma senhora 

que morava aqui no poti, emprestou uma imagem de 12 

centimentros, e com esse São Pedro com 12 centimetros, 

em 54 ele fez o primeiro festejo. 

Foi muito valido, todo mundo gostou, aí então em 55 de 

novo com essa primeira imagem, ele fez com a renda das 

esmola, chamada né, que dava as ofertas, ele fez um 

pedido de um São Pedro que é este aí agora, do Rio de 

Janeiro, por 23 mil reis. Aí começou o festejos ele vem 

trazendo gente de toda cidade do interior, quando é dia 29 

o Poti Velho pega fogo, de tanto fogos que soltam 

né".(nota- luzia aguiar) (LUZIA, 2015).  

Na fala de Luzia Aguiar, sobrinha de Manoel de Sousa Aguiar, 

percebemos a exaltação que ela faz de seu tio, e da grandiosidade da festa para 

o santo. Esse sentimento, não está em paralelo com as demais visão dos 

moradores do bairro, a respeito da festividade em louvor à São Pedro e sobre o 

                                                           
 

 

 

31 Considerado homem de origem humilde e apóstolo de cristo e depois encarregado de fundar a Igreja 

Católica, tendo sido seu primeiro Papa. Considerado o protetor das viúvas de dos pescadores, São Pedro é 

festejado no dia 29 de junho, com a realização de grandes procissões aquáticas sem várias cidades do Brasil. 
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seu fundador. Sobretudo porque “as entrevistas voltam várias vezes aos 

mesmos acontecimentos, há nessas voltas a determinados períodos da vida, ou 

a certos fatos, algo de invariante”32.  

O pescador Manoel de Sousa Aguiar, também conhecido com senhor 

“Panta”, recebia constantemente de seus familiares do Rio de Janeiro duas 

revistas, a revista O Cruzeiro33 e a da Marinha34. Nelas viam a abordagem da 

procissão Fúlvio marítima em homenagem á São Pedro realizadas aos dias 29, 

na cidade do Rio de Janeiro. A representação de São Pedro de ser considerado 

padroeiro dos pescadores, levou Manoel de Sousa Aguiar, a proliferar e expandir 

seu conhecimento sobre a devoção voltada para São Pedro em larga escala, 

tendo a Procissão um como suporte de aglutinação e união dos devotos do 

santo. Essa procissão no Rio de Janeiro como já foi dito era marítima. Mas, a 

localização do Poti Velho em Teresina-Piauí, não possibilitava a esse tipo de 

procissão. Isso vez com que a procissão que é uma tradição fosse inventada de 

acordo com o espaço que a região proporcionava, conforme Erick Robsbawm:  

Por “tradição inventada” entende-se um conjunto de 

práticas, normalmente reguladas por regras tácita ou 

abertamente aceitas; tais práticas, de natureza ritual ou 

simbólica, visam inculcar certos valores e normas de 

comportamento através da repetição, o que implica, 

automaticamente; uma continuidade em relação ao 

passado. (ROBSBAWM, 1984: 9). 

                                                           
 

 

 

 

 

33 A revista O Cruzeiro é uma revista semanal ilustrada, lançada no Rio de Janeiro, em 10 de novembro 

de 1928, editada pelos Diários Associados, de Assis Chateaubriand. Carlos Malheiro Dias foi seu diretor 

no período de 1928 à 1933, sendo sucedido por Antônio Accioly Netto. Foi a principal revista ilustrada 

brasileira principal da primeira metade do século XX. Deixou de circular em julho de 1975. (Secretaria 

Especial de comunicação social: O cruzeiro: a maior e melhor revista da América Latina. Rio de 

Janeiro. 2002, p.4.). 

34A Revista da Marinha do Brasil(RMB) é uma publicação oficial da Marinha do Brasil desde 1851. Com 

edição trimestral, apresenta artigos de autores nacionais e estrangeiros sobre assuntos históricos, técnicos 

e estratégicos. 
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Sendo o bairro banhado por dois rios, o Rio Parnaíba e Poti, a Procissão 

passou a ser fluvial-terrestre, na perspectiva que saia do troca-troca, no rio 

Parnaíba entrando no rio Poti em direção ao Restaurante “o Pesquerinho” no 

bairro Poti velho. Isto é, a procissão raizada na prática marítima sofreu uma 

deixa, então, neste interim teve uma ruptura com o passado. 

Todavia, sendo Manoel de Sousa um pescador, passou a transmitir 

oralmente o seu conhecimento entre seus colegas pescadores, tanto no rio 

quanto nas feiras de venda de peixes. Isto, fez com que outros pescadores 

absorvesse a ideia e que transmitisse entre seus familiares. Levamos também 

em consideração dessa disseminação devocional, que a maioria dos moradores 

do bairro Poti velho na década de 1950 eram pescadores. Desse modo, 

apontamos que a hagiografia de São Pedro se identificava e ainda se identifica 

com as historias pessoal e familiar dos moradores da comunidade potiense.  

Neste andamento, em 1952, Manoel de Sousa fundou a Colônia de 

Pescadores z-8, com sede no bairro Poti Velho. Quando se viu que a devoção 

para o santo estava popularizada na comunidade, em 1954 resolveu realiza uma 

festejo na praça principal do bairro em homenagem ao santo. No entanto, não 

obtinha imagem do santo para a realização das missas. Entretanto, havia uma 

moradora do bairro que tinha uma imagem pequena que media dose 

centímetros, e graça a esse São Pedro, chamado pelos devotos de “Buchudim” 

pelo seu porte pequeno, foi possível a realização do primeiro festejo no bairro. 

Donde a imagem foi colocada em uma árvore de jatobá que ficava ao lado da 

igreja de Nossa Senhora do Amparo, com a população reunida para a realização 

do festejo. 

Nesse processo evolutivo do engajamento de uma prática católica na 

comunidade potiense. Em 1954, Manoel de Sousa sendo presidente da Colônia 

de Pescadores de Teresina, conseguiu arrecadar dinheiro dos pescadores 

através de doação, oferta para comprar uma imagem maior de São Pedro. Com 

o dinheiro arrecadado entrou em contato com o Padre Monsenhor Chaves, que 

celebrava missas na igreja do bairro, pedindo uma imagem do santo em 

homenagem aos pescadores. No dia seguinte o padre mandou um telex ao Rio 

de Janeiro, onde até mesmo o transporte da imagem do Rio de Janeiro até 

Teresina, foi paga pelos pescadores cada um dando contribuição. Segundo 

Maria do Amparo, conhecida como dona Duampa, “esse São Pedro que nós 
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temos, ele chegou no dia 17 de junho às 15 horas da tarde em 55. Pois é, pode 

acreditar que parece que foi hoje. Nunca esqueci disso”. (MARIA DO AMPARO, 

2015). Essa afirmação dialoga com o texto, uma vez que a história detém a 

memória coletiva e o depoente não procura evitar de ir ao encontro com o 

passado, além de que mesmo que aqui sendo uma afirmação de dona Duampa, 

seu relato representa o coletivo.  

A memória torna as experiências inteligíveis, conferindo-

lhe significados. Ao trazer o passado até o presente, recria 

o passado, ao mesmo tempo em que o projeta no futuro: 

graças a essa capacidade da memória de transitar 

livremente entre os diversos tempos, é que o passado se 

torna verdadeiramente passado, e o futuro, futuro, isto é: 

dessa capacidade da memória brota a consciência que 

nós, humanos, temos do tempo. Esta, por sua vez, permite-

nos compreender e combinar, de muitos modos, as fases 

em que dividimos o tempo, possibilitando nos, por exemplo, 

perceber “o passado diante de nós. (AMADO, 1995:132). 

Vale lembrar, que a memória é colocado aqui como uma lembrança, como 

aquilo que o individuo se lembra, desse modo, a memória possui um caráter 

seletivo, pelo qual o narrador ordena esse retorno das lembranças para se 

expressar de acordo com seus interesses e desejos de ocultar ou não querer 

falar, assim exige um esforço mental. 

A contribuição de Manoel de Sousa Aguiar para o galopar das devoções 

dedicada à São Pedro dos primeiro anos no bairro Poti Velho e para a compra 

da imagem vinda da Casa Sucena-Rio de Janeiro por cinquenta contos de réis, 

também pode ser identificada pela fala de Maria do Amparo. 

O que levou a imagem chegar aqui, foi a confiança que o 

finado Panta teve vendo, vendo uma revista, viu! Ai ele viu 

São Pedro, era um apostolo por que nós não conhecia a 

Bíblia, nessa época. São Pedro era um apostolo de Jesus 

Cristo, viu, e que ele antes era um pescador. Então daí 

acordou ele, e ele levou a história que ainda hoje continua. 

Finado Panta, Manoel de Sousa Aguiar, o nome dele. Foi 

ele que fez isso. Incentivou os pescadores, São Pedro está 

aí. (MARIA DO AMPARO, 2015). 

 



 

148 
 

Há na expressão oral provida de dona Duampa, a importância do santo 

ter sido apostolo de Jesus Cristo. Algo que se encontra na fala não só de 

Duampa, mas também de Luzia Aguiar, “Eu acompanho São Padro deste o 

tempo que ele chegou até hoje. Eu rezo muito pra São Pedro. E São Pedro foi o 

santo que andou mais jesus né. Ele teve o poder de fazer milagre, como Jesus 

deu todo o poder pra São Pedro pra ele fazer milagre”(LUZIA AGUIAR 2015). 

Diante das duas fala, o motivo está sempre acompanhado da representação de 

Jesus Cristo. Contudo, colocamos essa constatação, não numa concepção que 

as condições de interiorização e a aprofundamento da fé de adesão explicita a 

Cristo e à sua Igreja são ainda demasiadamente precárias para serem 

consideradas como base primordial da vida comunitária. Pois historicamente, 

entendemos que ao povo prescinde da instituição. Como no caso da comunidade 

potiense, que a instituição católica se nutre dela. Através disso, podemos 

considerar que a presença da Igreja Católica não estava cristalizada na 

comunidade, mesmo que os sujeitos desse espaço periférico tivesse 

conhecimento da crença em Nossa Senhora do Amparo, padroeira do bairro. 

Vemos que o conhecer da Bíblia ou o seu acesso pelos moradores da 

comunidade potiense não estava acontecendo. Acreditamos que o local social e 

a escolaridade dos moradores influenciou que a maioria não tivesse acesso à 

Bíblia, favoreceu para que oralmente, visualmente e de modo transcendente a 

prática devocional cimentasse na comunidade.   

 

2.2- O conflito de 1991. 

Entretanto, o sentimento religioso no bairro Poti Velho encetada para o 

louvor de São Pedro se tornou protagonista de um impasse que aconteceu no 

ano de 1991, onde o festejo dedicado a São Pedro, aconteceu sem o apoio da 

Instituição Católica. O motivo foi que a comunidade católica do bairro se retirou 

da festa, alegando que a adoração a Deus foi colocada pela Colônia de 

Pescadores em segundo plano , em represália contra a armação de barracas, 

considerando a festa como pagã. Em uma reunião com a comunidade católica 

convocada pelo até então Padre da paróquia do bairro, Padre Eduardo, saiu a 

possibilidade e a concretização do fechamento da Igreja Nossa Senhora do 

Amparo. “ O padre responsável pela paróquia resolveu não participar dos 
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festejos. Não satisfeito com isso, ele decidiu fechar a igreja e trancar a imagem 

de São Pedro”.(O DIA, 1991:02). 

Um outro problema também foi o fato da Comissão Organizadora dos 

Festejos, formada pelos representantes da Legião de Maria, Vicentinos, 

Conselho de Bairro, Associação dos Moradores, dentre outros. Terem não 

participado na organização das barracas, quando um grupo foi até o secretario 

da Indústria e Comércio do Município, Gerson Lucena e terem conseguido a 

liberação de barracas. Está questão ficava a cargo da Comissão Organizadora 

dos Festejos, pelo qual era inerente a igreja. Tal comissão discordou do numero 

de barracas, pois antes do inicio do festejo, foi organizado um regimento interno 

que estabelecia a instalação de 12 barracas, mas esse numero foi estendido, 

passou a somar 21 barracas, fora as barracas de ambulantes.  

Isso, ocasionou que a Comissão considerasse que este ato fosse fruto de 

interesses políticos e financeiros. Devido a isso, a Comunidade Católica do Poti 

Velho resolveu se retirar do festejo, esperando o recuo dos objetivos da Colônia. 

Portanto, de um lado a exigência da parte religiosa de ser a principal 

engrenagem da comemoração a São Pedro, do outro, o desejo de estender a 

prática profana no evento, com objetivo direto ou indireto de ajudar uma parcela 

da comunidade em obter o capital material, assim como, expandir o plano do 

mercado inserido no evento. 

Contudo, existia uma nítida preocupação da Colônia de Pescadores, na 

perspectiva da procissão fluvial haja vista que o santo se encontrava dentro da 

igreja. 

Com o processo de fechamento da igreja35, que fez suspender as 

novenas, as beatas do bairro improvisaram um altar a frente da igreja com o 

santo emprestado, para rezarem seus terços. Daí a prática das novenas se 

deram ao redor do altar. 

                                                           
 

 

 

35 Essa foi a primeira vez que a igreja mais antiga da cidade de Teresina foi fechada, para a não realização 

das missas no festejo de junho. 
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Os pescadores que era a maioria do bairro, não se conformava em acabar 

com a festa que se repetia há 38 anos. Por conta própria, eles comparam outra 

imagem do santo, um pouco menor, e começaram a realizar as novenas em 

frente á igreja fechada. Após a oração, os festeiros passava a ocupar as mesas 

das barracas para beber e conversar. As conversas , quase sempre, referiam-se 

sobre o assunto da ausência do apoio da igreja ao festejo e sobre a “prisão” de 

São Pedro na igreja. Essa expressão de prisão do santo eram comum na 

comunidade, algo que pode ser comprovado pela fala de Luzia Aguiar, “São 

Pedro ficou preso como disseram, e o festejo foi do lado de fora e São Pedro lá 

dentro. Então, no dia da procissão antes disso, a gente arrecadou dinheiro e 

mandaram um da Bahia, pra fazer a procissão”.(LUZIA AGUIAR, 2015). 

Para a realização da procissão fluvial, a Colônia de Pescadores de 

Teresina-PI, adquiriu uma imagem de São Pedro da Colônia de Pescadores de 

Salvador-BA. Essa imagem media 1,10 metros e chegou em Teresina no dia 27 

de junho de 1991, na qual foi recebida por centenas de fiéis no aeroporto. Após 

a entrega da imagem, os fieis fizeram uma carreata até o Poti Velho. A novena 

com o novo São Pedro, chamado de “São Pedro baiano”36(LUZIA, 2015)., fez 

muitos católicos chorarem. Tal comportamento sentimental em dimensões da 

religião popular, caracteriza-se deste os primórdios da formação da sociedade 

piauiense, pois “a devoção popular manifestada e ritualizada no culto às imagens 

de anjos e santos, nas procissões e nas promessas, foi e ainda é elemento 

marcante da religiosidade e espiritualidade da sociedade piauiense desde a 

colonização”.(PINHEIRO, 2009: 29). 

Contudo, o motivo da briga foi a divisão entre as entidades. Este conflito, 

afetou tanto a comunidade do Poti, que os moradores começaram a toma voz. 

Como a dona Emerita Borges Soares que “pediu até o afastamento do Padre 

Eduardo da paróquia”.(O DIA, 1991: 02). Assim como, o pescador Manoel 

                                                           
 

 

 

36 Luzia Aguiar cita esse nome em seu depoimento, da seguinte maneira, “eu chamei São Pedro substituto 

de São Pedro baiano”. Essa denominação disseminou pela comunidade, e é como a imagem é conhecida. 

Essa imagem hoje se encontra as margens do rio Poty. Luzia Maria Aguiar. Entrevista concedida a Mateus 

Gonçalves da Silva. Teresina-PI, 9 de maio de 2015. 
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Soares da Cruz, avisando que se no “dia 27, o padre não abrir a igreja, os 

pescadores vão tomá-la à força”.(O DIA, 1991: 02). 

As ameaças dos moradores do bairro, principalmente, pelos pescadores 

de abrir a igreja a força, foi concretizada na noite de quarta para quinta-feira, 

respectivamente do dia 26 para 27 de junho de 1991. A igreja foi arrombada, 

amanhecendo com duas de suas portas abertas. Não se sabe quem foi o 

responsável.  

A Colônia de Pescadores, imediatamente se esclareceu sobre o ocorrido, 

com o discurso que “mesmo sendo contrária à decisão do padre de fechar a 

igreja, não concordava com a ideia de abri-la à força” (O DIA, 1991: 02). Em 

pouco tempo depois, os moradores voltaram a reabrir a igreja e começaram a 

ocupá-la, algo que não faziam há uma semana, desde o inicio do festejo de São 

Pedro do mesmo ano. 

Com a igreja cheia, os fiéis ficaram ao redor do altar onde estava colocado 

a imagem para rezarem e cantarem em homenagem ao santo. Para Carlos 

Rodrigues Brandão, “A idolatria consiste em colocar fora do homem o poder de 

mediar por sua conta as suas relações com a divindade, colocando entre ambos 

uma agência profanadora – a ‘Igreja’ – e os santos e imagens de santos que ela 

inventa” (BRANDÃO, 1986: 244). Nessa denotação de Brandão, a idolatria a 

imagem do santo simbolicamente se revela como sagrada para os fiéis, sendo 

que a busca de uma realidade concreta liga-se numa realidade sobrenatural. 

Essa atmosfera imaginária e representativa no bairro Poti Velho, situa-se em 

conexão com a instituição religiosa, a Igreja Católica. Através dessa ferramenta 

de gestos idolátrico, a igreja por sua vez coloca a sua representação sobre a 

comunidade com objetivos de expandi seus interesses, agindo subjetivamente 

no individuo, introduzindo seu próprio conjunto de práticas e símbolos, como é o 

caso da prática de devoção à São Pedro na comunidade potiense, sendo a 

imagem santificada um elemento simbolístico.  

 

2.3-  Do individual ao coletivo: o querer de João Luiz e sua 

ressonância na comunidade. 

A realização do festejo de junho, na praça Maria do Carmo Rodrigues, é 

de suma importância para o exercício da devoção inerente aos fiéis voltado para 
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Sã Pedro no bairro Poti Velho. Mas essa tradição vem sofrendo ameaças por um 

“morador” do bairro que faz a punho e gosto constantemente denuncias ao 

evento do bairro ao Ministério Público, provocando constrangimento aos 

moradores potiense e adjacentes, deste o ano 2007. Este Morador, João Luís 

Leite Galvão, utilizou-se de provas, fontes colhidas do festejo de Nossa Senhora 

do Amparo, que é realizado no período de 15 à 25 de novembro na comunidade, 

com o objetivo de atingir a festividade do mês de junho. Em vista da demora do 

processo judicial. Tal engodo jurídico, percebe-se pelo trecho da Carta/mandado 

de Citação para o até então, atual presidente da Comunidade, Ivan Macedo 

Sousa.   

Como é do conhecimento de todos, a qualidade de vida nos 

centros urbanos vem sendo continuamente deteriorada em 

virtude de atividades penosas à população, quais sejam: 

poluição sonora, falta de segurança pública adequada, falta 

de estrutura adequada por parte do Poder Público para 

suprir deficiência e coibir abusos, etc. Estas categorias e 

tantas outras de deteriorização da qualidade de vida, 

decorre do descompromisso de pessoas insensatas em 

prejuízo da população. 

Acontece, Excelência, que no período de 15 a 25 de 

novembro de 2011, foi promovido um festejo na Praça 

Principal do bairro Poti velho- festejos de Nossa Senhora 

do Amparo- pela supracitada comissão. 

Se fosse somente pela parte religiosa, não teríamos 

problemas, no entanto, existe uma denominada parte 

social, que de social só tem o nome, e que, por falta de 

fiscalização por parte dos seus organizadores, deixa seus 

moradores e visitantes a mercê da sorte. 

Conforme se verifica no vídeo anexo(vídeo 01- Palco), foi 

montado um palco com enormes e potentes caixas de som 

voltada para as residências e que apesar de solicitações 

verbais para respeitar os limites de barulhos estabelecidos 

por lei, perturbaram a paz e o sossego dos moradores 

circunvizinhos durante seus 11(onze) dias de festejos. (ver 

demais vídeos anexos) e agravando-se com a armação de 

barracas para venda de bebidas alcoólicas e tira gostos em 

total desacordo com o Código de Postura da Cidade e das 

recomendações da Arquidiocese de Teresina. 
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Ressalte-se, senhor Juiz, que a mencionada Comissão 

Organizadora, por várias vezes(deste o ano de 2007), foi 

alertada pelo Ministério Público Estadual, através da 

Curadoria do Meio Ambiente, hoje, 30° Promotoria de 

Justiça, da necessidade de cumprimentos das legislação 

pertinentes e das responsabilidades civis e criminais que 

estariam sujeitos, portanto, agiram de puramente de má fé. 

Tais alerta resultaram, recentemente, na recomendação n° 

06/2010(em novembro de 2010) e em um TAC- Termo de 

Conduta(em junho de 2011)- cópias anexas- tendo como 

intermediador o Ministério Público Estadual. 

É constrangedor, senhor Juiz, ver um filho e sua mãe não 

poderem desfrutar do sossego e tranquilidade do lar por 

causa de atos de pessoas inconsequentes impulsionadas 

pelas bebidas. 

É constrangedor, senhor Juiz, vê os avós e seu filho, 

pessoas idosas, uma das quais com sérios problemas de 

saúde e interditaria judicialmente(cópia anexa), passarem 

noite e noites sem poderem ter o repouso e o sossego 

merecidos e necessários, por causa de sons e barulhos 

ensurdecedores causadas por pessoas insensatas[...].  

Dispõe o Decreto Estadual n° 9.035 de 25/10/93 que: 

Art. 3° -... 

II- Poluição Sonora, toda emissão de som que direta ou 

indiretamente seja ofensiva ou nociva a saúde, à 

segurança e ao bem estar da coletividade ou contrária as 

disposições fixadas neste Decreto. 

Art. 5°- Fica proibido o sossego e o bem estar público 

através de distúrbios sonoros ou distúrbios por vibrações. 

Por sua vez, dispõe a Lei Municipal n° 2.475, de 04.07.96 

que: 

Art. 36- A emissão de sons e ruídos em decorrência de 

quaisquer atividades industriais. Comerciais, sociais ou 

recreativas, inclusive as de propaganda, obedecerá ao 

interesse da saúde, da segurança e do sossego público, 

aos padrões, critérios e diretrizes estabelecidos nesta lei e 
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em outras normas complementares[...].(CARTA 

MANDATO-PIAUÍ, 2011: 3-4). 

Antes de mais nada, é importante salientar que João Luiz é sujeito 

conhecedor de leis. Em cima disso, usou-se de seus conhecimentos para atingir 

seus interesses pessoais e familiares, ao ponto de irradiar esse seu desejo para 

alguns moradores do bairro, especialmente aqueles que reside ao redor da 

praça, mediações que o próprio reside. Apontando o seu apoio aos habitantes 

circunvizinhos à praça, mostrando o evento como uma prática de efeitos lesivos 

que causa grandes problemas à saúde e ao bem-estar, tais como, estresse, 

fadiga, aumento da pressão sanguínea, insônia, redução da acuidade auditiva, 

palpitação cardíaca, dentre outros. 

Diante do trecho a cima do processo promovido pelo João Luiz leite 

Galvão, é notório que ele abraça o contexto da sonorização causada pelo festejo, 

citando variados seres que podem serem atingidos, tais como, idosos(a) e 

crianças. Utilizando-se de alguns dispositivos jurídicos para reforçar seu 

argumento e justificar o seu direito. Porquanto, a parte religiosa para João Luiz 

é intocável e coerente, passando a impressão de não querer acabar com a festa.  

Sendo assim, latente em seu ato, o recuo em frente a religiosidade dos 

moradores e da padroeira da Igreja e do padroeiro dos pescadores. Pois ele 

sabe que atingindo a parte social mais a parte religiosa do bairro, seus objetivos 

não iria ser alcançados, até mesmo por que os sujeitos que ele dizia defender, 

carregam em sua experiência a religiosidade católica como uma mola propulsora 

e direção de sua vida. Isso só mostra, que mais uma vez, a religiosidade é vista 

e considerada o plano primário de aceitação comunitária e de atração de apoio 

contra a parte social do festejo37.  Fluído esta ligação de João luiz com a igreja 

e seu seguidores, de certa forma dispara contra a prática profana pertinente nos 

festejos. Assim como aconteceu a tentativa em 1991 de levar a extinção de 

barracas e bebidas alcoólicas através da vontade da comunidade católica do 

                                                           
 

 

 

37 Nem todos os moradores do bairro são adeptos do catolicismo ou seguir algum tipo de doutrina 

religiosa. 
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bairro Poti Velho pela desconstrução, estabelecendo ordens de minimização de 

barracas, ou seja, atingindo as práticas que não seja religiosa. Este exemplo de 

1991 não está no sentido de seu total desdobramento, longe de cometer 

anacronismo, e sim, está colocado no sentido que a sua ideia voltada para afetar 

o espaço profano é similar a esse embate de 2007 à 2012. 

E ainda ele se apoiava na ideia de que os festejos são realizados sem o 

licenciamento do órgão público municipal, é o que se ver no dispositivo abaixo: 

O Código de Posturas do Município, Lei n°. 3.610/2007, é 

enfático os dispor em seu art. 46: 

Art. 46- Nenhum divertimento público pode ser realizado 

sem prévia licença do órgão municipal competente(...) 

(grifo nosso). (MANDATO DE CUMPRIMENTO- PIAUÍ, 

2010: 04). 

 
Através dos processos de João Luiz, a Organização dos Festejos esteve 

na justiça, passando por julgamentos, para pagar uma indenização no valor de 

R$ 10.000,00 para João Luiz, como se os festejos fosse eventos clandestino.  

Todos os eventos que a comunidade realiza, dispõe de toda a 

documentação exigida pelo poder público, ou seja, tudo realizado dentro da 

legalidade, com Projeto Liberação da Praça pela Prefeitura- SDU Centro, 

Vigilância Sanitária, GEVISA, Aval do Corpo de Bombeiros, Plano de Segurança 

da Policia Militar, Plano de Coleta de resíduos, Plano de Tráfego, Aval do Meio 

Ambiente e, apoio de outros órgãos como SEBRAE, Sindicatos dos Pescadores, 

PRODART, Fundação Cultural Monsenhor Chaves, Associação de Moradores, 

Associação Comunitária, ASSEPOTI- Artesões, Barraqueiros, Comercio local e 

a Comunidade. 

Como já foi mencionado, esta ação de João Luiz partindo do festejo de 

Nossa Senhora do Amparo no mês de novembro no bairro Poti Velho, tinha como 

uns dos objetivos atingir a festa do mês de Junho em homenagem à São Pedro. 

Este objetivo emanou, devido a isso, em 2010 foi instituído a Semana do Bairro 

Poti Velho, no calendário de Eventos do Município de Teresina. Conforme o 

projeto de Lei Ordinária: 

O Prefeito Municipal de Teresina, Estado do Piauí. 
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Faço saber que a Câmara Municipal de Teresina aprovou 

e eu sanciono a seguinte lei: 

Art. 1°- Fica instituída, na forma de lei  a “SEMANA DO 

BAIRRO POTY VELHO”. 

Paragrafo único- A “SEMANA DO BAIRRO POTY VELHO” 

integrará o Calendário Oficial de Eventos de interesses 

Histórico e Turístico da Cidade, sendo comemorada no 

mês de junho de cada ano, na semana em que esteja 

abrangido o dia 29, dia que marcará o encerramento das 

festividades religiosas e popular. (ESTADO DO PIAUÍ, 

2010: 1-2). 

 
Esta lei entrou em vigor no dia 5(cinco) de outubro de 2010, contém 

6(seis) artigos, hesitando a necessidade em preservar a memoria histórico e 

cultural do bairro em questão e indicando o tombamento da festa, visando 

reconhecer e homenagear o bairro, pela sua importância histórica, cultural e 

ambiental para a sociedade teresinense.  

Então, será que João Luiz agiu por puro interesse de obter uma 

indenização com suas provas recorrendo aos seus conhecimentos judiciais e 

apoio de “personalidades” desse ramo, ou agiu pelo seu simples sentimento 

baseado em pessoas que ele tanto exalta que sofrem devido os festejos? Não 

saberemos ao certo a resposta, principalmente por que a visão desse contexto 

está partindo de documentos oficias referente de seus processos, não 

saberemos ao certo a resposta, por que o mesmo repudiou ser entrevistado. 

Será que durante a entrevista ele ia se contradizer em relação ao seus 

processos? Enfim, o que podemos mostrar sobre a sua concepção diante dos 

documentos, é que em certa dimensões ele está coberto de razão, enquanto, 

boa parte de seus apontamentos vai por agua abaixo. 

 

3. CONCLUSÃO 

Como vemos no decorrer deste artigo, as crença em São Pedro no bairro 

Poti Velho é um elemento relevante para se compreender o cotidiano dos 

moradores da comunidade e apender características religiosas que perpassa 

nos gestos e olhares da população da sociedade teresinense. 
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Através da contextualização da origem devocional na comunidade 

potiense dedicada para São Pedro, mais a abordagem referente o conflito que 

houve em 1991 entre a Igreja Católica e a Colônia de Pescadores e com 

implantação do contexto da ação de João Luiz fez que de certa maneira 

proliferou um conflito de ideias e desejos entre os moradores da comunidade, 

uns pela defesa da vivacidade dos festejos(o de junho e o de novembro), e 

outros, pela defesa do desfecho absoluto das festas na praça, em busca de seu 

sossego. Podemos levar em conta que a festa é um fio condutor religioso que 

gera a conservação da identidade da comunidade, lembranças, recordações, 

vivencias, alegrias, diversões, renda econômica, eivado pelo espirito da tradição. 

Daí os motivos da importância da pratica de devoção à São Pedro para a 

comunidade potiense.  
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“DA ONDE VEM O TIRO?”: Representações sobre a violência na 

canção 

O calibre da banda Paralamas do Sucesso. 

Ilma de Jesus Rabelo Santos38 

Peterson Passion Birino Miranda39 

 

RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo analisar as representações 

sobre a violência presentes na letra da canção O calibre da banda de rock 

brasileira Paralamas do Sucesso. A partir de um estudo de suas estratégias de 

escritura, pretende-se estabelecer uma relação entre a letra da referida música, 

tomada como um produto cultural que exprime os anseios e angústias de um 

determinado contexto histórico, e a construção de um imaginário social 

(BACZKO, 1985) sobre a violência assentados em representações que 

enunciam uma violência sem precedentes, um medo da violência permanente e 

uma sensação de insegurança, as quais estão impressas naquela canção, na 

medida em que dialoga com o atual processo de proliferação da violência 

potencializado pela mídia. Propomos ainda uma problematização sobre a 

utilização da música nas aulas de história, não como mero instrumento ilustrativo 

ou complementar, mas como objeto de análise submetido a leitura crítica, no 

intuito de contribuir para um ensino de história voltado para a formação de uma 

“consciência histórica” (RUSEN, 1992). 

Palavras-chave: Letra de Música; violência e imaginário. 

 

INTRODUÇÃO 

Atualmente, é lugar-comum afirmar um crescimento exacerbado da 

violência especialmente nos grandes centros urbanos, vistos como os espaços 
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mais susceptíveis à profusão da criminalidade, nos quais as sensações de medo 

e insegurança são cada vez mais potencializadas, principalmente, por meio da 

exploração midiática espetacularizada. A preocupação com a violência 

percebida no cotidiano das pessoas, também encontra eco na produção 

acadêmica sobre o tema que podemos encontrar em grandes cidades como 

Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. 

Imerso neste quadro social, composições musicais emitem suas 

representações sobre o cotidiano das cidades, no qual a violência emerge como 

elemento integrante do (des)ordenamento social das mesmas. Como produto 

cultural, a música pode ser entendida como um revelador de um imaginário social 

de uma determinada sociedade e uma determinada temporalidade, mesmo se 

levando em consideração sua dimensão subjetiva. 

Deste modo, a música, assim como outros produtos culturais, expressa 

por meios de aparatos simbólicos a forma como uma sociedade é construída e 

como é “dada a ler”. 

O presente trabalho tem por objetivo analisar as representações sobre a 

violência presentes na letra da canção O calibre da banda de rock brasileira 

Paralamas do Sucesso. A partir de um estudo de suas estratégias de escritura, 

pretende-se estabelecer uma relação entre a letra da referida música, tomada 

como um produto cultural que exprime os anseios e angústias de um 

determinado contexto histórico, e a construção de um imaginário social 

(BACZKO, 1985) sobre a violência assentados em representações que 

enunciam uma violência sem precedentes, um medo da violência permanente e 

uma sensação de insegurança, as quais estão impressas naquela canção, na 

medida em que dialoga com o atual processo de proliferação da violência 

potencializado pela mídia. Propomos ainda uma problematização sobre a 

utilização da música nas aulas de história, não como mero instrumento ilustrativo 

ou complementar, mas como objeto de análise submetido a leitura crítica, no 

intuito de contribuir para um ensino de história voltado para a formação de uma 

“consciência histórica” (RUSEN, 1992). 

Para tanto, lançaremos mão de uma crítica externa, apontando para o 

contexto no qual a canção foi composta, e também de uma crítica interna 

atentando para seus procedimentos de produção textual/musical. Inicialmente, 

parece-nos pertinente promovermos uma breve incursão analítica sobre a 
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trajetória da banda Os Paralamas do Sucesso, para, em seguida nos 

debruçarmos sobre a canção O Calibre. 

 

A CANÇÃO O CALIBRE COMO FALA DO CRIME 

A banda Paralamas do sucesso apareceu no cenário musical brasileiro no 

início da década de 1980, no contexto do surgimento de diversas bandas de rock 

brasileiras, num movimento que ficou conhecido como BRock, expressão criada 

pelo jornalista Arthur Dapieve, para expressar a consolidação de bandas deste 

gênero que aglomeravam uma geração de jovens nascidos durante ditadura 

civil-militar no Brasil.  

O surgimento concomitante de bandas em grandes centros urbanos como 

Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro fazia convergir “intensa mobilização jovem” 

no bojo do processo de redemocratização do país (SILVA, 2009:1). Desta 

maneira, segundo a pesquisadora Aline Rochedo: “O BRock, realizado e 

consumido por jovens, estabelece uma relação de percepção do mundo, no 

processo de transição política pelo qual o país atravessava. Grupos que 

desfrutavam do bom humor, em tempos tão rígidos que estava surgindo. Estes 

jovens começam a ingressar na vida pública por seus próprios meios de 

expressão, sendo um deles, o fazer e ouvir o rock” (ROCHEDO, 2011:31). 

A banda Os Paralamas do Sucesso foi criado por Herbert Vianna e Bi 

Ribeiro, amigos que se encontraram em meio as viagens entre Brasília e Rio de 

Janeiro, ocasionadas pela vida profissional de seus pais (o pai de Vianna era 

militar e o de Bi era diplomata). João Barone (baterista), colega de faculdade de 

Bi, entrou para a banda substituindo Vital Dias, que havia faltado em um dos 

primeiros shows. Os Paralamas iniciaram sua carreira apresentando-se em 

festivais universitários. Após o sucesso na Rádio Fluminense da música “Vital e 

sua moto”, a banda entrou em estúdio para gravar seu primeiro LP, que contava 

ainda com as músicas “Vovó Ondina”, “Patrulha Noturna”, “Química” (composta 

por Renato Russo, amigo da banda) e outras. Em 1983, a banda gravou seu 

primeiro álbum intitulado “Cinema mudo” (ROCHEDO, 2011). Desde então, os 

Paralamas gravaram 13 álbuns de estúdio e se consolidaram como um dos 

principais expoentes do rock nacional. 
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Entre estes álbuns interessa-nos o 12º intitulado “Longo Caminho”, o 

primeiro disco lançado pela banda após o acidente de Herbert, ocorrido em 

fevereiro de 2001. O referido álbum chegou ao mercado em 2002, já com a 

vendagem antecipada de 200 mil cópias, tendo como carro-chefe a canção o 

calibre. 

Eu vivo sem saber até quando ainda estou vivo 
Sem saber o calibre do perigo 
Eu não sei d'aonde vem o tiro 
 
Por que caminhos você vai e volta? 
Aonde você nunca vai? 
Em que esquinas você nunca para? 
A que horas você nunca sai? 
 
Há quanto tempo você sente medo? 
Quantos amigos você já perdeu? 
Entrincheirado, vivendo em segredo 
E ainda diz que não é problema seu 
 
E a vida já não é mais vida 
No caos ninguém é cidadão 
As promessas foram esquecidas 
Não há estado, não há mais nação 
 
Perdido em números de guerra 
Rezando por dias de paz 
Não vê que a sua vida aqui se encerra 
Com uma nota curta nos jornais 
 
Eu vivo sem saber até quando ainda estou vivo 
Sem saber o calibre do perigo 
Eu não sei d'aonde vem o tiro 
 

A canção foi composta por Herbett Vianna (que compõe praticamente 

todas as letras da banda) antes do acidente que vitimou sua mulher e o deixou 

paraplégico em fevereiro de 2001. Provavelmente, um dos fatores que 

contribuíram para a composição desta canção foi um incidente envolvendo outro 

músico, amigo de Herbett. Em outubro de 2000, o músico Marcelo Yuka, 

baterista da banda O Rappa foi atingido por quatro tiros quando tentava socorrer 

uma mulher que estava sofrendo uma tentativa de assalto. Yuka ficou 

paraplégico. 

Evidentemente, que este caso por si só não levou Herbertt Vianna a 

escrever os versos ácidos de O Calibre, mas um quadro de imagético criado pela 



 

163 
 

incessante exploração do crescimento da criminalidade nos centros urbanos, 

que reafirma diariamente o estado de terror permanente que estaríamos vivendo. 

O ataque criminoso a Yuka representa um momento de suspensão traumática 

da realidade “normal”, que mesmo marcada “naturalmente” pela presença 

fantasmagórica do medo da violência, é fraturada de maneira abrupta, por um 

crime que atinge diretamente alguém próximo. 

Faz-se pertinente pontuar que a música está inserida numa lógica de 

mercado estando, pois, sujeita às imbricações de uma indústria fonográfica que 

tem por objetivo evidentemente a obtenção de lucro. Enquanto produto 

destinado ao consumo, a construção da narrativa se apresenta numa linguagem 

simples e sem grandes rebuscamentos. 

Partimos da ideia de que a letra da canção O calibre pode ser tomada com 

uma fala do crime conforme categoria conceituada pela socióloga Teresa 

Caldeira (2003). Ao analisar as mutações sociais no cotidiano da cidade de São 

Paulo em decorrência do aumento da criminalidade, esta autora propõe que a 

fala do crime está presente entre os moradores como um mecanismo de 

ordenamento das experiências cotidianas fraturadas pelos casos de crimes, que 

promovem uma verdadeira quebra, uma ruptura na rotina, uma suspensão da 

normalidade. Deste modo, a fala do crime seria a repetição incessante dos casos 

de crimes em narrativas, conversas, piadas e comentários, “como se as 

infindáveis análises de casos pudessem ajuda-las a encontrar um meio de lidar 

com suas experiências desconcertantes ou com a natureza arbitrária e inusitada 

da violência” (CALDEIRA, 2003:27). 

A fala do crime e o medo da violência, que aquela ajuda a proliferar, 

promovem um remodelamento das interações e práticas sociais cotidianas na 

medida em que define onde morar, por onde não passar, a que horas chegar. 

Nesse sentido, Caldeira aponta que a fala do crime é tanto expressiva quanto 

produtiva, uma vez que moldam nossas relações sociais e nossas práticas 

cotidianas, isto é, expressa e produz o medo e a sensação de insegurança, as 

quais são perceptíveis em nossas ações e comportamentos do dia-a-dia. 

Esta mutação nas práticas sociais cotidianas pode ser percebida nos 

seguintes versos da canção ora analisada: “Por que caminhos você vai e volta?/ 

Aonde você nunca vai?/Em que esquinas você nunca para?/A que horas você 

nunca sai?”. 
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Portanto, a fala do crime se apresenta como uma tentativa de fornecer 

uma explicação plausível para uma realidade caótica, sem sentido, impactada 

pelo caráter imprevisível da violência. Assim sendo, pontua Caldeira (2003:28),  

Ao contrário da experiência do crime, que rompe o significado e 

desorganiza o mundo, a fala do crime simbolicamente o reorganiza ao tentar 

restabelecer um quadro estático do mundo. Essa reorganização simbólica é 

expressa em termos muito simplistas, que se apoiam na elaboração de pares de 

oposição óbvios oferecidos pelo universo do crime, o mais comum deles sendo 

o bem contra o mal. 

Percebemos que O calibre apresenta-se como um esforço (in)consciente 

de explicação dotada de algum sentido para a experiência social cotidiana 

pautada pelo medo da violência, expressando a sensação de insegurança que 

marca o cotidiano dos espaços urbanos na atualidade. Por outro lado, também 

produz tal sensação de medo e insegurança na medida em que contribui para a 

proliferação dos mesmos, mesmo de que forma não intencional. 

Nesse processo de disseminação do medo da violência, sem dúvida, a 

mídia ocupa um papel de destaque. É perceptível diariamente a enxurrada de 

notícias sobre o crime, as quais exploram de forma enfadonha especialmente os 

crimes violentos. A relação entre violência e mídia tem sido objeto de estudo 

para vários pesquisadores (BENEVIDES, 1983; COSTA, 2005; PEREIRA, 2007) 

que assinalam o esforço diário de jornais impressos, televisivos ou radiofônicos 

em explorar ao máximo as notícias de crimes, por meio de análises bastantes 

simplistas carregadas de visões estereotipadas sobre pessoas, grupos e 

espaços sociais, as quais contribuem para a difusão e naturalização da própria 

violência, bem como para a conformação de um imaginário social do medo, como 

se a violência fosse uma marca exclusiva de nosso tempo.  

Interessa-nos analisar a construção das representações sobre a violência 

presentes na letra da canção O calibre por meio de um mergulho sobre as 

condições de sua feitura. Supomos que ao mesmo tempo em que o compositor 

propõe uma reflexão sobre a questão da violência urbana, expõe também um 

quadro representacional no qual está assentado o imaginário social sobre a 

violência. 

O conceito de Representação é um dos mais relevantes na virada 

epistemológica desencadeada pela História Cultural nos anos de 1970. 
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Conforme cunhado pelo historiador francês Roger Chartier (1990), a 

representação apresenta na forma de signo visível um objeto ausente, mas que 

não é seu reflexo ou sua cópia. Assim, podemos pensar na canção ora analisada 

como um signo pelo qual apresenta-se o real. Chartier afirma ainda que o 

conceito de representação “diz respeito às classificações, divisões e 

delimitações que organizam a apreensão do mundo social como categorias 

fundamentais de percepção e apreensão social” (1990, p.17) Assim sendo, é 

possível pensar na realidade a partir da forma como é apreendida, lida sob o 

crivo dos mais diferentes discursos, os quais, por sua vez, impõe suas 

representações do mundo social como se fossem universalmente válidas 

produzindo simbolicamente uma realidade demarcada por diferenciações 

sociais. 

Neste ponto, faz-se imprescindível dialogar com a ideia de imaginário, 

categoria também fundamental para a História Cultural. Segundo Baczko, o 

imaginário se assenta em sistemas simbólicos, por meio do qual também opera. 

Estes sistemas simbólicos “são construídos a partir da experiência dos agentes 

sociais, mas também a partir de seus desejos, aspirações e motivações” 

(1985:311) Nesse sentido, supomos que na composição da música, Vianna 

partiu de experiências individuais (como o crime contra seu amigo) ao mesmo 

tempo em que dialogava com um imaginário social que lhe dava embasamento 

informacional sobre a realidade que o circundava.  

A respeito dessa relação entre o imaginário social e a experiência 

individual, Baczko afirma que  

[...] o imaginário social informa acerca da realidade, ao 

mesmo tempo que constitui um apelo a acção, um apelo a 

comportar-se de determinada maneira. Esquema de 

interpretação, mas também de valorização, o dispositivo 

imaginário suscita a adesão a um sistema de valores e 

intervém eficazmente nos processos de sua interiorização 

pelos indivíduos, modelando os comportamentos, 

capturando as energias e, em caso de necessidade, 

arrastando os indivíduos para uma acção comum 

(BACZKO, 1985:311). 

Indubitavelmente, o imaginário social relacionado ao medo da violência 

possui uma ampla difusão especialmente por meio da mídia. Supomos que 
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através dela, o compositor pode ter buscado subsídios para escrever tal canção 

e que, além disso, mesma sofreu influência das frequentes notícias sobre a 

criminalidade, as quais são exploradas exaustivamente pelos diversos meios 

midiáticos, como por exemplo, o caso do assalto ao ônibus 174, ocorrido no Rio 

de Janeiro, no mesmo contexto em que foi escrita a letra da música, e que teve 

cobertura jornalística ao vivo, alcançando obviamente grande repercussão 

nacional e internacional. Na letra da canção, Herbett chama a atenção para 

exposição midiática da violência: “Não vê que a sua vida aqui se encerra/ Com 

uma nota curta nos jornais”. 

Ao analisar o caso do ônibus 174, o autor Pedro Henrique Valadares 

aponta que a exposição do crime em rede nacional apresentou uma face que a 

sociedade brasileira insiste em ocultar: a exclusão social. Assim sendo, “o evento 

expõe as consequências da exclusão social e da violência velada que é cometida 

por meio da negação dos direitos a uma parcela da sociedade” (VALADARES, 

2010:165). 

A informação no mundo contemporâneo é marcada por sua natureza 

atomizada, rápida e descartável; somos a todo instante bombardeados por 

informações vindas de todos os lados. Assim, o que é retido não são casos 

específicos, mas sim, segundo Baczko, as “representações globais e 

unificadoras”, uma vez que já não somos “capazes de dominar a massa 

fragmentada e dispersa das informações”. E conclui ainda Baczko: “com efeito, 

aquilo que a mass media fabricam e emitem, para além das informações 

centradas na actualidade, são os imaginários sociais: as representações globais 

da vida social, dos seus agentes, instancias e autoridades; imagens do chefe, 

etc.” (BACZKO, 1985:314). 

Por sua vez, o filósofo Cornelius Castoriadis (1982) estabelece uma 

distinção entre imaginação radical, aquela em que há espaço para uma atividade 

criadora e produtiva sobre o real, onde ocorre a construção de um “universo de 

significações” que não corresponde a realidade, e a imaginação efetiva ou 

imaginada onde se verificam as significações existentes.  

Em sua análise epistemológica, Castoriadis afirma que o imaginário 

radical manifesta a capacidade produtiva e criadora do ser humano no processo 

de elaboração das representações sobre o mundo social, a partir do qual retira 

todo o referencial simbólico, constituído de significações que não refletem o real. 
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Neste sentido, este autor afirma que: “o mundo social é cada vez constituído e 

articulado em função de um sistema de significações, e essas significações 

existem, uma vez constituídas, na forma do que chamamos o imaginário efetivo 

(ou o imaginado)” (CASTORIADIS, 1982:177). 

O autor deixa evidente que o sistema de significações sobre o qual se 

assenta o imaginário é construído a partir da realidade, buscando promover um 

ordenamento simbólico da vida social, uma vez que “a sociedade deve definir 

sua ‘identidade’; sua articulação; o mundo, suas relações com ele e com os 

objetos que contém; suas necessidades e seus desejos” (CASTORIADIS, 1982, 

p.177). 

Entendemos desta forma, que o imaginário é constituído por um conjunto 

de aparatos simbólicos que exprime a sociedade tal como se identifica e sua 

interação com o mundo social, intentando dar sentido a experiência dos sujeitos 

e da coletividade. Nesta rede simbólica, a realidade emerge por meio do sistema 

de significações articulados em sociedade, o qual deve ser aceito e reproduzido 

pelo corpo social. Porém, há que se ressaltar, como o faz Castoriadis que a 

história é “o domínio da criação”: tal realidade é produto do imaginário e, 

portanto, é constantemente ressignificada no bojo deste mesmo jogo simbólico.  

Assim sendo, a violência adentra o imaginário amparado nas 

representações evocadas cotidianamente pela fala do crime forjando um 

remodelamento de nossas práticas sociais moldadas pelo medo e pela 

insegurança. Nesta direção, conforme apontam as pesquisadoras Marília Peluso 

e Cassiana Tormin, “a violência existe em si mesma, mas ao tornar-se 

reconhecida como ‘um modelo’ passa a existir no campo do imaginário, pois 

ganha um novo significado aceito por todos que se enquadra no universo das 

representações sociais” (PELUSO; TOMIN, 2005:255). 

É neste quadro de representações sociais que se inscreve a canção o 

calibre ao estabelecer uma leitura sobre a violência urbana, o medo vivido nas 

grandes cidades e suas sensações que vão desde a insegurança até a crença 

na impunidade. Neste sentido, a canção entendida como uma fala do crime é 

expressiva e ao mesmo tempo produtiva, uma vez que exprime sensações de 

medo e insegurança, ao passo em que produz por meio de sua construção 

textual/musical um reordenamento simbólico, simplista e conciso, da experiência 

cotidiana real abalada pela violência. 
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Faz-se imprescindível deixar claro que a construção do imaginário social 

sobre a violência parte da observação da realidade contemporânea no qual 

percebemos um crescimento da criminalidade especialmente nos grandes 

centros urbanos.  

Ao mesmo tempo em que é notória a presença constante dos crimes 

violentos nas páginas policiais, por muitas vezes apresentados de forma 

espetacularizada, percebemos um crescimento quantitativo dos crimes violentos 

em especial a partir da década de 1970. Em pesquisa fundamentada nas 

estatísticas sobre os óbitos no Brasil entre os anos de 1991 e 2000, as autoras 

Maria Fernanda Peres e Patrícia dos Santos constataram que “Na década de 90 

ocorreu no Brasil um total de 1.108.422 mortes por causas externas. Os 

homicídios ocupam o primeiro lugar, responsáveis por 33,3% (n=369.068) 

dessas mortes.” Nesse período ainda segundo as autoras houve uma evolução 

no coeficiente de homicídios “que apresentou aumento relativo de 27,5% no 

período, sendo que o incremento foi maior entre os homicídios cometidos com 

armas de fogo” (PERES; SANTOS, 2005:60-62). 

O aumento da criminalidade violenta no país, sem dúvida, provoca 

profundas mutações na experiência cotidiana, especialmente das cidades, 

porém, tais mutações são potencializadas pela exposição espetacular e 

corriqueira dos crimes nas páginas de jornais, nos programas policiais de tv e 

rádio e nos diversos sítios na internet. Como anteriormente assinalado, essas 

mudanças no cotidiano oriundas do impacto dos crimes estão presentes de 

forma notável na canção O calibre, chamando a atenção do ouvinte/consumidor 

para o caráter paralizador e desconcertante que a violência produz, e, deste 

modo, promovendo uma explicação para a realidade caótica e fragmentada que 

estaríamos vivendo. 

Narrativas como O calibre enunciam um processo de naturalização da 

violência, apesar de sua natureza perturbadora e impactante. Tal processo longe 

de representar um total desprezo por parte das pessoas, ao contrário, revela que 

este fenômeno foi incorporado ao cotidiano das cidades, como parte integrante 

do quadro social urbano (COSTA, 2004). O compositor de nossa canção parece 

constatar tal processo de naturalização ao levantar indagações provocadoras: 

“Há quanto tempo você sente medo?/ Quantos amigos você já perdeu?/ 

Entrincheirado vivendo em segredo/Ainda diz que não é problema seu”. 



 

169 
 

Podemos perceber na música outro aspecto importante da fala do crime, 

qual seja, a ligação da violência com temas diversos como a exclusão social, 

cidadania e liberdade de ir e vir. 

Ao expressar noções de indignação em relação ao abandono do Estado 

a canção joga com uma sensação correlata ao medo da violência: a impunidade. 

Ao discutir o processo de configuração de um “novo paradigma da violência”, o 

sociólogo Michel Wieviorka afirma que o Estado tende a se mostrar como 

protetor da sociedade, porém, diante das transformações contemporâneas desta 

sociedade, a violência se encontra cada vez mais atomizada, esparramada, 

fluida, não mais sendo um monopólio do Estado. Deste modo, segundo este 

autor:  

[...] a concepção contemporânea de violência é perseguida 

pela ideia de um declínio-superação do Estado [...] [este] é 

agora novamente como no essencial da tradição da 

filosofia política, pelo menos a partir de Hobbes, a fórmula 

política que deveria poder inibir a violência física fora de 

seu campo de ação e controle, e que aí chegaria cada vez 

menos a esse resultado (WIEVIORKA, 1997:20). 

Na canção a perda da cidadania aparece como um resultado da onda de 

violência que tolhe o direito de ir e vir: “No caos ninguém é cidadão/As promessas 

foram esquecidas/Não há Estado não há mais nação”. O autor convida o 

ouvinte/consumidor à indignação, ao levante diante de um quadro social que 

sufoca as relações sociais pela enchente destrutiva da violência. Segundo 

Grossi, ao pensarmos a sociedade brasileira a partir do viés da violência, 

percebemos que a mesma “se tem revelado mais exigente, mais organizada e 

pronta pra reivindicar o fim da impunidade e a vigência de padrões solidários das 

relações e interações sociais” (GROSSI, 2002:157). 

 

MÚSICA NAS AULAS DE HISTÓRIA: UMA PROPOSTA 

A música enquanto, expressão artística de uma sociedade em contexto 

específico, torna-se uma fonte histórica de onde é possível depreender as 

leituras de mundo, uma vez que tem a propriedade de “comunicação e de 

relacionamento, o que lhe concede um referencial que, transcendendo a 
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definição “de arte de se combinar os sons”, confere a esta combinação o sentido 

a ela naturalmente inerente de expressão e representação” (DAVID, 2012:1). 

Nessa perspectiva a música configura-se como uma parte do 

entendimento da realidade vivida pela sociedade, pois “a experiência de um 

compositor nunca é puramente musical, mas pessoal e social, isto é, 

condicionada pelo período histórico em que ele vive e que o afeta de muitas 

maneiras” (FISCHER, 1984:207). E enquanto representação do social, as 

composições musicais guardam uma carga de valor que podem ser exploradas 

no espaço escolar, de forma dinâmica e crítica. 

A escola configura-se como espaço social de construção e reconstrução 

dos saberes, onde o trabalho do professor consiste em apresentar aos alunos a 

interpretação de diversas fontes na busca pelo “despertar do senso crítico que o 

leve à compreensão da sua realidade em uma dimensão histórica, identificando 

semelhanças e diferenças, mudanças, permanências, resistências e que, no seu 

reconhecimento de sujeito da história, possa posicionar-se” (DAVID, 2012:6). 

O uso da música em sala de aula como recurso didático tem como objetivo 

suscitar a produção crítica do conhecimento histórico, buscando promover a 

formação de uma consciência histórica, conforme formulação de Rüsen. 

No que se refere às perspectivas do ensino de História é relevante pontuar 

que sua finalidade é tornar os indivíduos capazes de analisar sua realidade e as 

práticas sociais por eles absorvidas ou não, entendendo que suas 

representações do real são construídas, modeladas e definidas pela cultura 

histórica constituída pela sociedade em que está inserido. Em outros termos, 

pelo modo como a sociedade interpreta o vivido e “lê” sua história. A definição 

de consciência histórica, cunhada pelo pensador alemão Jörn Rüsen, esta 

profundamente enraizada na forma de pensamento histórico, onde os sujeitos 

interpretam as experiências de forma historicizada.  

Para Rüsen a consciência histórica é “a suma das operações mentais com 

as quais os homens interpretam sua experiência da evolução temporal de seu 

mundo e de si mesmos, de forma tal que possam orientar, intencionalmente, sua 

vida prática no tempo” (RUSEN, 2010:57). Já para Cerri, a consciência histórica 

é dada na vida em sociedade, nas relações com o outro e com a natureza pois,  
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A consciência histórica não é algo que os homens podem 

ter ou não – ela é algo universalmente humano, dada 

necessariamente junto com a intencionalidade da vida 

prática dos homens. A consciência histórica enraizasse, 

pois, na historicidade intrínseca à própria vida humana 

prática. Essa historicidade consiste no fato de que os 

homens, no diálogo com a natureza, com os demais 

homens e consigo mesmos, acerca do que sejam eles 

próprios e seu mundo, têm metas [...] (CERRI, 2007, 

p.100). 

A canção O calibre como documento histórico que emite representações 

acerca de determinada temporalidade, neste caso o tempo presente, pode ser 

usada como recurso didático, sendo assim submetido a uma crítica interna e 

externa, conforme exposto ao longo deste trabalho. 

Assim sendo, propomos uma análise da canção em aulas de história que 

problematizem a questão da violência de modo a promover um debate gerador 

de criticidade em relação a noções de cidadania, liberdade e democracia. 

Nesta direção, a análise da canção não se apresenta de forma meramente 

ilustrativa ou complementar, mas como impulsionador de discussões amplas que 

contribuam na formação de uma consciência histórica, isto é, entendendo os 

alunos como construtores do conhecimento histórico, conscientizando-os quanto 

ao seu lugar no tempo e espaço. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

À luz do exposto, percebemos que a canção O Calibre composta pelo 

músico Herbertt Viana e gravada por sua banda, Os Paralamas do Sucesso, 

pode ser tomada como uma fala do crime na medida em que se configura como 

uma tentativa de explicação plausível para uma realidade social marcada pelo 

medo da violência e pela sensação de insegurança que esta promove. Na feitura 

desta canção, fica evidente a influência do crescimento quantitativo da 

criminalidade violenta no país, especialmente nas grandes cidades, somado a 

exploração espetacularizada e, por vezes, sensacionalista, dos casos de crimes 

violentos pela mídia contribuindo para a proliferação da própria violência. Neste 

sentido, a violência se torna naturalizada, isto é, incorporada ao cotidiano das 

pessoas e vista como um fenômeno exclusivo de nosso tempo. 
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Ao acionarmos os pressupostos teóricos propostos pelo estudioso alemão 

Jorn Rusen, colocamos na esteira do pensamento crítico a constituição de uma 

consciência histórica, em suas dimensões crítico-genética, a partir de um ensino 

de história que promova nos alunos referenciais temporais que lhes permitam 

tomar consciência da cultura histórica presente em nossa sociedade. 

Entendemos que a utilização da música como recurso didático, 

exemplificado na análise aqui construída sobre a canção O Calibre, distanciado 

de uso meramente ilustrativo ou complementar, pode suscitar debates sobre os 

temas do tempo presente, impulsionando debates relevantes acerca da 

violência, da exclusão social, da democracia, entre outros. 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ALMEIDA, Ângela Maria O. “Adolescentes em manchete (policial)”. In: PAVIANI, 
Aldo; FERREIRA, Ignez; BARRETO; Flósculo (Orgs.). Brasília: dimensões da 
violência urbana. – Brasília: Editora Unb, 2005, p.219-249. 

BENEVIDES, Maria Victória. Violência, Povo e Polícia: Violência Urbana no 
Noticiário de Imprensa. São Paulo: Brasiliense/CEDEC, 1983. 

BACZKO, Bronislaw. Imaginário Social. In: LEACH, Edmund et. alii. Anthropos-
Homem. Lisboa: Imprensa Nacional/Casa da moeda, 1985. 

CALDEIRA, Teresa Pires do Rio. Cidade de muros: crime, segregação e 
cidadania em São Paulo. 2ª ed. São Paulo: Ed. 34/Edusp, 2003. 

CASTORIADIS, Cornelius. A instituição imaginária da sociedade. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1982. 

CHARTIER, Roger. “Introdução: por uma sociologia histórica das práticas 
culturais”. In.______. A história cultural: entre práticas e representações. 
Lisboa: Difusão Editorial, 1990, p. 13-28. – (Coleção memória e sociedade). 

CERRI, Luis Fernando. Os conceitos de consciência histórica e os desafios da 

Didática da História. Revista de História Regional. Ponta Grossa, v. 6, n. 2, p. 
93– 

112, 2001. 

COSTA ,Yuri M. Pereira. (Re)significando uma Cidade em Fragmentos: o 
discurso da Mídia sobre a violência urbana e o fenômeno da naturalização dos 
linchamentos na Ilha do Maranhão. In: Caderno de Pós-Graduação em 
Ciências Sociais da UFMA. São Luís, v.1, nº 1, jan/jul. 2004. 



 

173 
 

DAVID, Célia M. Música e ensino de história: uma proposta. São Paulo: 
Univesp, 2012. Disponível em: ww.acervodigital.univesp.org acesso em 
30/06/2015. 

FISCHER, Ernest. A necessidade da arte. 5ªed. Rio de Janeiro: Zahar; 
Imprensa Nacional, Casa da Moeda, 1984.   

PELUSO, Marília L.; TORMIN, Cassiana V. Violência, Contradições Espaciais e 
Representações Sociais em Luziânia, no entorno de Brasília/DF. In: PAVIANI, 
Aldo;  

FERREIRA, Ignez; BARRETO; Flósculo (orgs.). Brasília: dimensões da 
violência urbana. – Brasília: Editora Unb, 2005, p.251-273. 

ROCHEDO, Aline. “Os filhos da revolução”. A juventude urbana e o rock 
brasileiro dos anos de 1980. Dissertação (mestrado), Universidade Federal 
Fluminense, 2011.  

SILVA, Regina H. A. Música e culturas urbanas em tempos de redemocratização: 
práticas sociais e representações do universo urbano nas cenas de São Paulo e 
Brasília. In: ANAIS DO XXV SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA, Fortaleza, 
2009, 22p. 

RÜSEN, Jörn. Razão histórica: teoria da história: fundamentos da ciência 
histórica. 1ª reimpressão. Brasília: Editora UNB, 2010. 

  



 

174 
 

O MARANHÃO NA REDEMOCRATIZAÇÃO: uma análise histórica a 

partir das categorias de Gramsci 

Ana Raquel Alves De Araújo 

 

INTRODUÇÃO 

Este artigo pretende analisar a sociedade civil maranhense a partir dos 

aportes teóricos de Antonio Gramsci no período de 1976 a 1988. Partindo do ano 

que a historiografia maranhense compreende como início das mobilizações da 

sociedade pela redemocratização do país, indo até a promulgação da 

Constituição Federal, concretizando o Estado de Direito brasileiro. 

O interesse desta pesquisa é discutir a atuação de setores da sociedade 

civil maranhense que produziram e/ou divulgaram ideologias contra-

hegemônicas, ou seja, contra as classes dominantes, por meio da concepção do 

Estado Ampliado gramsciana. Este é concebido por duas esferas principais:  

a sociedade política (...), que é formada pelo conjunto de 

mecanismos através dos quais a classe dominante detém 

o monopólio legal da repressão e da violência, e que se 

identifica com os aparelhos de coerção sob controle das 

burocracias executiva e policial militar; e a sociedade civil, 

formada precisamente pelo conjunto das organizações 

responsáveis pela elaboração e/ou difusão das ideologias 

(grifos do autor) (COUTINHO, 1988:76). 

O foco deste estudo é a esfera da sociedade civil, mas de maneira alguma 

ela será analisada isoladamente. O seu entendimento, assim como o da 

sociedade política, exige que se destrinche as suas relações. 

A função da sociedade civil é “conservar ou promover uma determinada 

base econômica, de acordo com os interesses de uma classe social 

fundamental” (COUTINHO, 1988:77). A promoção ou a manutenção de uma 
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base econômica se faz a partir da busca dessa classe em exercer sua 

hegemonia, ou seja, ganhar aliados para as suas posições mediante a direção 

política e o consenso.  

A busca pela hegemonia junto à sociedade civil se configura como busca 

pelo consenso, que será disputado na esfera ideológica. Por isso a materialidade 

dessa esfera do Estado ampliado é o sistema escolar, as Igrejas, os partidos 

políticos, os sindicatos, as organizações profissionais, a organização material da 

cultura (revistas, jornais, meios de comunicação de massa). 

Gramsci denomina os aportes materiais da sociedade civil de aparelhos 

privados de hegemonia, “organismos sociais coletivos voluntários e 

relativamente autônomos em face da sociedade política” (grifos meus) 

(COUTINHO, 1988:77), ou seja, a dominação pressupõe a conquista do 

consenso. 

A sociedade civil se configura como local de disputa ideológica entre as 

classes. A classe dominante tenta manter e também ampliar seu domínio via 

consenso, generalizando os seus interesses como interesse de todas as classes. 

Assim sendo, há uma contraideologia que está em cena ameaçando a 

hegemonia da classe dominante.   

Dessa forma, o objetivo é catalogar os grupos sociais na sociedade civil 

do Maranhão ligados à produção contraideológica, ou seja, com a intenção de 

abalar a hegemonia das classes dominantes, destoando do discurso das mídias, 

em sua maioria ligadas a essas classes. 

Esse catálogo se realizou apenas pela pesquisa bibliográfica junto a obras 

que destacaram esses movimentos e organizações. É importante ressaltar que 

essas obras não foram elaboradas por historiadores, mas principalmente por 

estudiosos da área das Ciências Sociais. Isso é sintomático da carência de 

estudos históricos sobre a história recente do Maranhão, em especial, sobre o 

período ditatorial e a transição para a democracia. Uma historiografia 

desinteressada nessas temáticas dá a impressão de uma apatia, de um 

marasmo social, quando o exame aprofundado e a pesquisa histórica, mesmo 

que ainda na fase bibliográfica, apontam para outra realidade social. 

Inicio pela hipótese que os grupos não hegemônicos da sociedade civil 

maranhense também atuaram no período da transição, ou seja, também 
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apresentaram uma dinamicidade em torno da socialização da política, a qual não 

se restringe aos elementos eleitorais.  

A socialização da política abrange o debate tanto em torno da democracia 

como da cidadania, e por isso se amplia para questões econômicas, sociais e 

culturais, tratadas de forma abrangente. Para essas discussões as elaborações 

de Carvalho (2008) e Boron (2004) permitiram elucidar uma compreensão 

holística a respeito da atuação da sociedade civil maranhense durante a 

redemocratização. Desde já, a proposta é oposta à redução desse período em 

algo limitado à luta por liberdade político-formal, que cairia num teor liberal, mas 

pelo contrário, com um pensamento de totalidade e ampliação do conceito liberal 

de democracia, levado ao extremo. 

A exposição dos resultados da pesquisa será feita dividindo os 

movimentos e entidades sociais em referência a sua principal bandeira de luta: 

a) redemocratização em sentido estrito; b) movimentos populares, mesmo os 

ligados a Igreja Católica; e c) movimentos de caráter de gênero. 

Até este momento da pesquisa, as entidades e os movimentos ligados às 

questões étnico-raciais e ao campo, com exceção da Comissão Pastoral da 

Terra, não foram catalogadas, dessa forma, eles se encontram ausentes deste 

trabalho. 

 

O MARANHÃO DA TRANSIÇÃO DEMOCRÁTICA 

Pela historiografia, o que se pode discutir sobre a Transição Democrática 

inclui a obra História do Maranhão (2001), de Mário Meireles, renomado 

historiador maranhense, em que aborda a transição a partir de uma perspectiva 

narrativa das administrações do governo estadual e dos eventos da alta política 

do estado, como uma espécie de crônica sobre os bastidores políticos. Narra, 

por exemplo, o episódio da escolha dos seis deputados que representaram a 

Assembleia Legislativa maranhense no Colégio Eleitoral para votar para 

presidente na eleição indireta em 1985. Porém, em tom de tabloide, não cita 

quem foram os deputados deixando o leitor sem a informação. 

No capítulo dedicado à Transição, o povo em manifestação só foi citado 

uma vez, quando da votação para a escolha dos seis deputados, em 1984, 

depredou o veículo que levava 17 deputados cooptados, segundo o historiador, 
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pela chapa de Paulo Maluf para a Assembleia Legislativa para realizar a eleição 

(MEIRELES, 2001:369).  

Outro historiador, José Caldeira, em artigo publicado em 1978, defende 

que a sociedade maranhense passou por um período de estabilidade, de 1956 

a 1976, pois teria sido pouco atingida pelos processos de transformação aos 

quais se submeteu a sociedade nacional. A maranhense se caracterizou pelo 

isolamento, e era “marcada profundamente pela ação de longos mandonismos 

políticos, que foram capazes de imprimir-lhe uma estagnação social, política, 

econômica e cultural” (CALDEIRA, 1978:57).   

Segundo esse trabalho, o ano de 1977 seria então o início de um novo 

período, coincidindo com as lutas sociais. Mas Caldeira publica em1978, ano 

que os movimentos sociais ainda estavam iniciando no Maranhão e em todo o 

Brasil. O seu recorte temporal parece mais resultado da coincidência com o 

presente. 

Apesar da historiografia local, e também a nacional40 (Silva, Lemos, 

Gohn), não contemplar as manifestações sociais maranhenses no período, a 

pesquisa bibliográfica mostrou uma dinamicidade social desconhecida, ao 

menos para os quadros historiográficos, que somente nos últimos anos vem 

sendo modificado41. 

Arleth Borges (1997) e Lourdes Rocha (1998), duas assistentes sociais, 

oferecem em seus trabalhos, subsídios para a catalogação dos movimentos e 

grupos sociais. 

                                                           
 

 

 

40 Esse termo faz referências às obras autodenominadas dessa forma. Quando na verdade, limitam-se aos 
quadros históricos do centro-sul brasileiro, para não nos restringirmos somente ao Rio de Janeiro e São 
Paulo. 
41 Trabalhos monográficos recentes abordam a ditadura e a transição por uma perspectiva renovada da 
historiografia maranhense. Como é o caso das monografias do curso de História da Universidade Estadual 
do Maranhão, que já oferecem contribuições às discussões historiográficas sobre a temática em estudo. 
As monografias de ARAÚJO (2007), FIALHO JUNIOR (2007), MACHADO (2009) e ALMEIDA (2009), por 
exemplo, tratam de temas específicos dentro da temática mais abrangente que é a atuação da sociedade 
civil maranhense, como o movimento feminista, a greve estudantil de 1979 e a atuação campesina 
organizada (ver referências). 
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Abordando primeiramente as entidades ligadas à redemocratização em 

seu sentido estrito, foi possível relacioná-las às entidades de âmbito nacional: 

 O Movimento de Oposição pra Valer, organizado por setores do MDB; 

 A Sociedade Maranhense de Defesa dos Direitos Humanos; 

 A seção maranhense do Comitê Brasileiro pela Anistia. 

Borges (1997) descreve a capital como marcada pelo o dinamismo 

político, devido às mobilizações reivindicatórias e de caráter democrático, a 

exemplo do que acontecia nas grandes cidades do país (BORGES, 1997:43). 

O período se caracterizou pela luta pela ampliação da socialização da 

política em todo país. Para que as relações sociais passassem a se basear na 

democracia, e as relações políticas pelo consenso. 

Para o entendimento de outras entidades e de outros movimentos entre 

os anos finais da década de 1970 até 1988, é necessária a discussão da inserção 

do capital internacional no estado, com toda a nova dinâmica que se configurou 

a partir daí. A ação governamental no período agiu, principalmente, por meio dos 

programas de integração nacional, concretizando a expansão capitalista do 

centro-sul para o meio-norte, iniciada ainda na década de 1950, mas 

intensificada pós 1964 (COSTA, 2015). 

Segundo Feitosa (1994), havia um “cenário de suprema intenção 

imperialista das empresas transnacionais, de interesses fiscais e financeiros e 

geopolíticos dos governos ditatoriais militares” (FEITOSA, 1994:300). Ou seja, 

havia o interesse do capital conjugado com as facilidades oferecidas pelo 

governo ditatorial.  

Essa conjuntura permitiu uma expansão que se realizou de forma 

conservadora e excludente, visto que a forma do Estado brasileiro era pautada 

na coerção, por ser o período da ditadura. Coerção realizada pela burocracia 

estatal e pelo aparato policial militar para a dominação.  

Também segundo Feitosa (1994), as classes dominantes se beneficiaram 

com a implantação de empresas transnacionais, e participaram de maneira 

orgânica, promovendo a inserção do capital internacional via ideologia, 

divulgando para a população que havia um “eldorado” à vista (FEITOSA, 

1994:307). 

Nas palavras de Costa (2015), as classes dominantes buscaram  
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se situar [no processo de expansão do capitalismo] 

adotando uma prática e um discurso desenvolvimentista, 

procurando reservar para si determinadas funções de 

mediações entre o Estado [Restrito] e os interesses 

privados, através da adaptação da estrutura do governo 

estadual e sua utilização patrimonial, ao mesmo tempo em 

que subordinava, de forma muito estrita, a “máquina do 

Estado [Restrito] aos interesses da acumulação de capital” 

(grifo do autor) (COSTA, 2015:199). 

 

A luz da teoria gramsciana, essa análise parece bem mais esclarecedora 

do papel ideológico que a classe dominante tomou no Maranhão, que Costa 

(2015) analisa como a oligarquia Sarney e outros grupos poderosos. 

O resultado da conjugação do capital internacional, do Estado autoritário 

e das classes dominantes foi a implantação de projetos que reconfiguraram a 

estrutura social maranhense, introduzindo elementos conservadores, que só fez 

aumentar a desigualdade social, e não interrompeu o quadro de miséria, 

principalmente no campo. 

Pelo contrário, a inserção da lógica capitalista gerou um processo de 

privatização das terras, que por sua vez favoreceu as grandes empresas, e 

resultou na expulsão dos camponeses para as cidades. O êxodo rural é, assim, 

um fator gerador de tensões sociais. Até mesmo os antecedentes desse quadro 

também já compreendem tensões que o geram. 

Segundo Borges (1997), “nos últimos anos da década de 70 e os primeiros 

da de 80, a dinâmica da política no Maranhão era marcada, no campo, pela 

explosão e violência dos conflitos fundiários” (BORGES, 1997:43). 

Especificamente o Programa Grande Carajás e a ALUMAR, projetos que 

se complementam, foram responsáveis pela expulsão de milhares de famílias do 

campo. Recebendo indenizações ínfimas. O destino eram as grandes cidades 

do estado, como a capital e Imperatriz (FEITOSA, 1994; COSTA, 2015). 

São Luís, por exemplo, teve um aumento populacional entre 1980 e 1985 

de 81,5%. Esse inchaço não foi acompanhado de uma infraestrutura nos bairros 

que receberam esse contingente. Pelo contrário, havia uma precariedade 

estrutural e uma dificuldade no processo de legalização dos lotes urbanos 

(ARAÚJO, 2007:46). 
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Por isso Rocha (1998) elenca as associações de bairro como movimentos 

muito atuantes na década de 1980, reivindicando acesso à saúde, saneamento 

básico, cultura e outros. É importante ressaltar que essa obra foca nos 

movimentos de São Luís, ou seja, não contempla os movimentos do meio rural, 

diante de tantos conflitos fundiários. 

Seu estudo revelou como origem desses movimentos em São Luís:  

a falta de infraestrutura dos bairros (urbanização e 

saneamento); não legalização de posse e lotes urbanos; 

busca de local para morar; execução de programas 

governamentais; organização de atividades recreativas e 

artísticas. (ROCHA, 1998:10). 

Além delas, outros movimentos e entidades também tiveram teor 

reivindicativo: 

 o Movimento Estudantil e greve da meia-passagem em 1979;  

 os setores progressistas da Igreja Católica, como a Pastoral da 

Juventude, a Comissão Pastoral da Terra, Comissão Justiça e Paz, 

Comunidades Eclesiais de Base (CEB’s) e o Movimento Contra a 

Carestia; 

 o Comitê de Defesa da Ilha. 

Foram movimentos que produziram e divulgaram uma contraideologia, se 

preocupando essencialmente com a melhora das condições de vida da 

população, como o transporte público, contra o aumento de preços dos 

alimentos. Questões longe de serem de interesse das classes dominantes. 

O movimento “Comitê de Defesa da Ilha”, que foi organizado contra a 

instalação de uma sucursal da ALCOA (multinacional fabricante de alumínio e 

alumina) em São Luís, acusada de provocar vários problemas ambientais e 

sociais. Esse foi o primeiro movimento ecológico em São Luís.  

A autora também destaca que o peso da estrutura econômica do estado 

na origem e lutas dos movimentos sociais deve ser analisado juntamente com 

fatores de ordem cultural, ou seja, para além das contradições urbanas e a 

conjuntura da Transição política para a democracia, frente às ações autoritárias 

do Estado, houve outras questões que ultrapassam as questões classistas. Por 

isso a caracterização de movimentos sociais emergentes como “novos” 

(ROCHA, 1998:11-12). Ou seja, mesmo proferindo um discurso uníssono, 
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calcado na reivindicação de direitos e na transformação social, era evidente a 

heterogeneidade das manifestações Isso explica a variedade de bandeiras, 

como a do movimento feminista, negro42 e ecológico (Comitê de Defesa da Ilha 

também possuía esse caráter, alem de social), por exemplo. 

Em obra dedicada ao movimento feminista, e também ao de mulheres, 

Araújo (2007) catalogou os seguintes grupos: 

 Grupo de Mulheres da Ilha de São Luís;  

 Comitê Oito de Março; 

 Grupo de Mulheres Negras Mãe Andresa; 

 União das Mulheres; 

 Espaço Mulher; 

 Viva Maria. 

Esses grupos se colocavam contra o machismo, contra a ideologia 

patriarcal, marcante na formação histórica brasileira. Pensavam o papel das 

mulheres para a sociedade, de forma que rompesse com a subordinação nas 

relações entre homem e mulher. Esses movimentos, de cunho cultural, 

caracterizado de “novo”, apresentou novas reivindicações, mas sempre 

colocando o Estado restrito enquanto fundamental para a realização das suas 

propostas. 

A efervescência de movimentos e entidades característica do período 

resultou na constituição de Frentes de atuação política, em que coadunavam 

entidades, movimentos ou lideranças políticas, que se envolviam nas causas de 

um de outro. Assim, integrantes do movimento feminista se uniam a outros 

movimentos tomando a causa para si. Esse dado foi percebido pela análise das 

listas de participantes nas quais a autora teve acesso, concluindo que a Frente 

significava menos vulnerabilidade, mais visibilidade e ampliação do poder de 

barganha. Mas por outro lado, a diversidade de interesses dificulta a definição 

de ações concretas (BORGES, 1997:47). 

                                                           
 

 

 

42 Na introdução deste artigo há uma observação sobre os limites temporários dessa pesquisa que ainda 
não abrangeu o movimento negro e também o dos trabalhadores rurais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A atuação de setores da sociedade civil em prol de mudanças, tanto ao 

nível estatal, da participação política, como dos problemas estruturais e culturais, 

realizou-se no intuito de ampliar a socialização da política. 

No jargão gramsciano corresponde à transformação do Estado 

(ampliado), de ditatorial em hegemônico-consensual, em que a força, a coerção 

não fosse mais um mecanismo predominante, mas sim o consenso. 

O período é caracterizado pela transição para o Estado de Direito, ou seja, 

a socialização da política estava em escala ascendente, e diante disso, a 

organização social foi uma consequência. 

Nesse boje também entraram os grupos sociais que lutaram contra a 

ideologia patriarcal. Os grupos feministas e de mulheres tiveram presença 

relevante no período, juntamente aos grupos de cunho mais reivindicativo de 

direitos sociais. 

Em todos os movimentos foi direcionada uma proposta ou uma 

reivindicação junto a Sociedade Política. Dessa forma, pode-se inferir que o 

Estado Restrito foi percebido como instrumento fundamental para a 

transformação, por isso se configurou como espaço de disputa. 

Retomando a hipótese levantada na introdução, a respeito da dinâmica 

social no Maranhão durante a redemocratização, é possível confirmá-la. E inserir 

uma crítica à historiografia local que deve tomar seu posto e analisar os 

processos sociais, para o entendimento da sociedade maranhense atual. 

Não só houve movimentos da sociedade civil, como os setores contra-

hegemônicos atuaram no intuito de combater a ideologia dominante, tentando 

divulgar e convencer mais pessoas para a sua causa e também galgar espaço 

dentro do Estado Restrito.  

As causas para fracassos no atendimento às reivindicações podem ser 

explicadas pela forma que o Estado assumia no momento, autoritário e 

coercitivo, não deixando brechas para a inserção das demandas sociais. Estas 

se materializaram somente com a Constituição de 1988.  
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(RE)CONSTRUÍNDO A HISTÓRIA DE PAU SANTO-MA: Uma análise a 

partir das experiências de luta 

Iara Souza Silva* 

 

RESUMO: Analisa-se a “história contada” por  moradores da área de 

assentamento Pau Santo, município de Lago do Junco, no Médio Mearim-MA. A 

história (re) memorada pelas pessoas que ali residem sinaliza discussões de 

como a comunidade veio a ser construída e como está nos dias atuais, após todo 

um processo de luta e conflitos intensos. Por meio da memória, a história e o 

cotidiano dessa localidade passam a serem (re)significados ao longo do tempo 

através das narrativas dos próprios sujeitos ali inseridos. As quebradeiras de 

coco babaçu e trabalhadores (as) rurais têm como um dos principais pontos 

norteadores durante suas falas o reconhecimento de sua identidade e 

territorialidade, apreendidos como construção para a transformação social e 

histórica deste lugar. Deste modo, esta pesquisa foi realizada a partir das 

abordagens da História Social e das ferramentas da Historia Oral, sendo 

realizadas entrevistas semiestruturadas com mulheres e homens de Pau Santo. 

Palavras Chaves: História. Pau Santo. Narrativas.  

 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho buscou refletir acerca da “história contada” por moradores 

da área de assentamento Pau Santo, município de Lago do Junco, no Médio 

Mearim Maranhense. A história (re)memorada sinaliza discussões de como a 

comunidade veio a ser construída e como se encontra nos dias atuais, após todo 

um processo de luta e conflitos intensos. Por meio da memória, a história e o 

cotidiano dessa localidade passam a ser (re)significados ao longo do tempo 
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através das narrativas dos próprios sujeitos ali inseridos. As quebradeiras de 

coco babaçu e trabalhadores(as) rurais de Pau Santo têm como um dos 

principais pontos norteadores durante suas falas o reconhecimento de sua 

identidade e territorialidade, apreendidos como construção para a transformação 

social e histórica deste lugar.  

O objetivo foi sinalizar discussões sobre como a comunidade veio a ser 

construída. Segundo Elizabeth Jelin (2001) lembrar a história é perpetuar o futuro 

e lembrar o passado é manter uma identidade. Desse modo, a história e o próprio 

local passam a ganhar significados e ressignificações ao longo do tempo através 

da narrativa dos próprios moradores.  

Em suas narrativas os moradores têm como um dos principais focos o 

reconhecimento de sua territorialidade, que é significativamente uma construção 

para a transformação social deste lugar. Elizabeth Jelin (2001) ainda acentua 

que “a memória é um processo que visa transformação”. Pois bem, seja no que 

diz respeito a adquirir o acesso a seus direitos, contemplando sua cidadania 

como de maneira a se repensar novas políticas para os camponeses. 

No primeiro momento, foram evidenciadas recordações sobre lutas, 

resistências, movimentos, diversas situações, na qual os/as trabalhadores(as) 

estavam agindo para conquistar o direito à terra. Versa sobre o passado e tempo 

presente. Este irá discorrer acerca do povoado em momentos de conflito 

excessivo, que se deram nos períodos compreendidos entre 1960 e 2000. A 

idade dos entrevistados variava dos 16 aos 80 anos. A escolha por tal faixa etária 

foi importante para perceber as permanências e rupturas ao longo do tempo. 

Para sistematizar satisfatoriamente o trabalho e manter em sigilo o nome das(os) 

entrevistadas(dos) foram escolhidos nomes fictícios, sendo assim utilizou-se 

nomes que não seguem uma lógica necessária. Esta metodologia foi aplicada 

em todo o trabalho com o intuito de dar anonimato aos declarantes, preservar 

suas identidades e não expor vivências individuais.  Esta pesquisa foi realizada 

a partir das abordagens da História Social e das ferramentas da Historia Oral, 

sendo realizadas entrevistas semiestruturadas com mulheres e homens de Pau 

Santo. 

O campo delimitado para a análise teve sua história de construção 

bastante conflituosa, o mesmo foi resultado e palco de lutas, muitas vezes 

sangrentas, sobretudo, no que diz respeito à conquista de direitos individuais e 



 

187 
 

coletivos para os trabalhadores rurais que ali estavam residindo. Direitos que 

envolviam a luta por um pedaço de terra e acesso livre aos babaçuais, pois, em 

sua grande maioria, essas palmeiras estavam localizadas em áreas 

privadamente apropriadas. Barbosa (2013, p. 68) denota que “diversos casos de 

expropriação e de violência às práticas cotidianas de trabalhadores rurais 

incentivaram lutas sociais no campo maranhense. Sem dúvida, há inúmeras 

situações em que trabalhadores rurais do estado enfrentaram conflitos pela 

posse de terras”.  

Para os próprios sujeitos ali inseridos esse conflito foi necessário. Tornou-

se visível, pois procurou justificar a luta pela legitimação e emancipação dos 

direitos das pessoas desse lugar, para que assim pudessem exercer alguma 

cidadania. Como sinalizou Barbosa (2007), “a microrregião do Médio Mearim foi 

marcada, entre as décadas de 1970 e 1980, por intensos conflitos entre 

trabalhadores rurais e fazendeiros e/ou grileiros, quando estes passaram a 

proibir, a extração do coco babaçu, [...] o que desencadeou uma forte resistência 

[...] daqueles trabalhadores” (BARBOSA, 2007, p. 37). Luta essa que “atingiu” o 

acesso a terra em um processo muito intenso de grilagem, processo pelo qual 

alguém se apodera ou procura se apossar de terras alheias mediante falsas 

escrituras de propriedade. 

A região maranhense que engloba o Médio Mearim tem sido palco de 

conflitos desde os anos 1960 cuja concentração se dá em torno da luta pela 

terra. Esses confrontos se davam em vários níveis: material, simbólico, político, 

psicológico. A extensão de terras “outorgada” pelo INCRA (Instituto Nacional de 

Colonização Agrária) a populações da região se deu por meio de um processo 

de intensas tensões, lutas e conflitos período de longas negociações, evidencia 

de maneira geral o grande problema da concentração de terras nas mãos de 

poucos latifundiários nessa região. Essas terras foram ganhas através de um 

processo de “combate” com fazendeiros, lutas que na maioria das vezes eram 

travadas corpo a corpo e em muitos casos levando famílias inteiras a óbito.  

O “objetivo” da “outorga” pelo INCRA desse território maranhense em 

parcerias com o governo da época e outras instituições era promover condições 

favoráveis ao coletivo que estava sendo reprimido e tornara-se dependente de 

grandes proprietários de terras. Esses trabalhadores eram sujeitados a certos 

tipos de acordos desfavoráveis com quem detinha o monopólio de terras na área. 



 

188 
 

Um dos declarantes, Gumercindo43, relatou informações acerca da Lei de 

Terras44 do Estado na época, popularmente conhecida como Lei Sarney de 

Terras45. O entrevistado explica em sua concepção como era a lei e a quem ela 

beneficiava dando sentido de “apadrinhamento”: 

[...] como dizia a história dos antigos a terra é da princesa 

Isabel num é pá vender... aí veio o plano de governo do 

Estado... Pedro Neiva de Santana46de 59 a 61 demarcando 

terras, mas só pá proprietário que já era mais conhecido 

como fundador né? os pobi que morava em redor num tinha 

com que, e nem esses direito...ai quando veio arrenda ai 

pelo anos 50 a 60 [...] 68, ai a renda já estava explorada 

dois alqueire por linha. 

A fala do entrevistado ressalta que houve um plano de governo do Estado 

para dispor das terras devolutas gerando uma “distribuição de terras” pela Lei 

José Sarney. Entende-se no relato do Sr. Gumercindo que somente quem 

detinha o poder levaria vantagem sobre tal privilégio, pois além de ganhar a terra 

poderia arrendar para os trabalhadores rurais.  

Dessa maneira, seguiu-se uma política de arrendamento para os 

desfavorecidos, mais uma dinâmica que aumentaria o processo de exploração. 

Portanto, a má divisão das terras só tornou mais evidente o conflito por esse tipo 

de recurso que já vinha ocorrendo em anos anteriores, culminando num duelo 

acirrado entre fazendeiros e pequenos agricultores. Ora, “a grilagem das terras, 

associada ao avanço da pecuária, levou as famílias camponesas a uma condição 

de submissão que culminaria em uma situação de conflito, evidenciando o 

                                                           
 

 

 

43 Nome fictício, 79 anos de idade, casado, 7 filhos, católico praticante, trabalhador rural, nascido no 

município de pedreiras se auto define como pardo, nunca estudou, mas aprendeu a ler e escrever. Foi 

militante encabeçando a luta em Pau Santo-MA. Entrevista concedida em 06/07/2014, Povoado Pau 

Santo – MA. 
44  Lei nº 2979 de 17 de Julho de 1969: Dispõem sobre as terras do domínio do Estado e dá outras 

providências. 
45 Lei Sarney de Terras (Nº 2.979/ 17-07-1969), também chamada de Lei de Terras do Sarney, que 

respaldava a privatização das terras públicas do estado e incentivava a expansão de projetos 

agropecuários e agro-industriais, excluindo famílias rurais do acesso à terra e aos babaçuais. (BARBOSA, 

2007, p. 62). 
46 Secretário da Fazenda na época. 
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problema da concentração de terras e da restrição de acesso aos babaçuais” 

(ANDRADE; RÊGO, 2006, p. 49). 

A terra estava sendo arrendada por preços altíssimos, poucas pessoas e 

famílias tinham como custear seu sustento. Para se assegurarem no local de 

trabalho que propiciava sua condição de vida, muitos trabalhadores viviam 

submissos aos fazendeiros. Ocorre, além disso, a proibição do acesso aos 

babaçuais em áreas de domínio privado com os chamados cercamentos47, 

classificação dada pelos próprios trabalhadores, principalmente pelas 

quebradeiras de coco babaçu. Este aspecto foi colocando a economia familiar 

em crise e as mulheres eram os principais alvos desta ação, pois elas usufruíam 

das palmeiras de babaçu para custear despesas no seio familiar; a maioria delas 

tinha como principal fonte de renda a atividade extrativa do babaçu. 

Nesse período, viver na terra, e, principalmente em terra arrendada, 

tornou-se muito caro para os trabalhadores, pois tudo o que produziam (arroz, 

feijão, milho, etc.) estava sujeito a repasse, ainda que em pequenas parcelas, 

aos “donos das terras” ocupadas pelos trabalhadores. De acordo com Andrade 

e Rego (2006) examina-se que: 

A redução brusca do estoque de terras disponível à 

agricultura camponesa e ao extrativismo fez surgir, além de 

um confronto direto com vaqueiros, capangas, milícias 

privadas a serviço daqueles proprietários e policiais, outras 

formas de relações econômicas, além de situações 

conflitantes no momento das práticas extrativas. 

(ANDRADE; RÊGO, 2006, p. 49). 

Dentre diversas situações o pequeno camponês48 ainda era obrigado a 

comprar produtos, perecíveis e não perecíveis, no comércio que pertencia aos 

                                                           
 

 

 

47 Período em que os fazendeiros/grileiros (muitos de outros estados da Federação) se apropriaram de terras 

cercando-as em grandes áreas fazendas, sobretudo para realização de projetos agropecuários. (BARBOSA, 

2006, p. 37). 
48 Em alguns estudos contemporâneos, o termo camponês tem sido recusado ou substituído por outras 

noções, criticado especialmente pela sua dimensão abrangente e sua suposta reificação a- histórica. 

Entretanto, há quem tenha considerado a importância de retomá-lo em sua proposta política, numa 

perspectiva de considerar o núcleo comum que há diversas experiências de trabalhadores de campo. 
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grandes fazendeiros da região. Em contrapartida essas ações se assemelham 

em décadas mais atuais, configurando-se num coronelismo49 exacerbado. 

Assim, concorda-se com Helciane de Fátima Abreu Araújo (ARAUJO, 2013, p. 

217) quando afirma que “o ‘feudo’ do coronel pode não ser mais o mesmo, mas 

suas raízes continuam vivas e encarnadas nos sujeitos da política local 

contemporânea”. 

Os camponeses estavam em muitos casos impossibilitados de cultivar 

produtos como: arroz, feijão milho, mandioca dentre outros, para sua 

subsistência, permanecendo unicamente na atividade extrativista como 

exclusiva para o sustento das famílias e sendo esta recusada aos moradores 

principalmente às quebradeiras de coco.  

Também deve ser enfatizado que o grupo dominador, que detinha a 

extensão de terras em mãos, a utilizava em grande medida para criação de gado, 

gerando um prejuízo excessivo aos lavradores, já que havia uma necessidade 

de cultivar pastos para criação daqueles animais em detrimento da agricultura. 

Isto explica que muitas palmeiras de coco babaçu foram queimadas, as famílias 

que também viviam do extrativismo nesta região ficaram impossibilitadas de 

continuar a manter sua economia que provinha deste fruto e seus derivados 

(carvão, óleo, sabonete, etc.).  

A prática extrativista era parte da economia de inúmeras pessoas e grupos 

de famílias que viviam nessas áreas e que padeceram com a negação do acesso 

aos babaçuais. Isto esclarece que “As famílias rurais ficaram sujeitas a 

manipulação econômico-comerciais, já que foram implantados vários 

                                                           
 

 

 

(BARBOSA, 2013, p.16). Fugindo á homogeneização, é preciso compreender campesinato como uma 

categoria analítica e histórica que permite pensar as relações estabelecidas no mundo contemporâneo [...] 

sem considerar as particularidades nas experiências sociais. (MOTTA; ZARTH, 2008, p.7, apud, 

BARBOSA, 2013, p. 16). Nessa direção, há que se admitir os agroextrativistas maranhenses como 

produtores organizados por uma lógica familiar em constante relação com o mercado local e extralocal, 

agentes sociais construtores de suas condições de trabalho, de identidades baseadas na conservação de seu 

modo de vida, e como sujeitos engajados em lutas por propósitos comuns (BARBOSA, 2013, p. 16-17). 
49 Prática de cunho político-social, própria do meio rural e das pequenas cidades do interior, que floresceu 

durante a Primeira República (1889-1930) e que configura uma forma de mandonismo em que uma elite, 

encarnada emblematicamente pelo proprietário rural, controla os meios de produção, detendo o poder 

econômico, social e político local. 
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mecanismos visando subjugá-los” (BARBOSA, 2006, p. 38). A atitude desses 

proprietários tirava dos trabalhadores e de suas famílias um dos poucos meios 

para sua sobrevivência, e feria ainda mais a dignidade dessas pessoas. Estes 

“Ficaram submissos aos donos de barracões, sendo obrigadas a vender o coco 

aos fazendeiros ou trocá-los por gêneros alimentícios de primeira necessidade” 

(BARBOSA, 2006, p. 38).  

Como aponta Castro (2001, p. 40): “Para transformar as terras em 

pastagens para criação de gado, as chamadas soltas, os fazendeiros cercaram 

os babaçuais, derrubaram as palmeiras, aplicavam herbicidas para matar 

definitivamente as palmeiras e impediam que os nativos tivessem acesso às 

terras para coletar e quebrar o coco-babaçu”. (CASTRO, 2001, p. 40). 

Constata-se que foi diante de situações como essa que os pequenos 

lavradores começaram a tomar ponto de partida de seus direitos enquanto 

cidadãos, iniciados nesta prática pelas mulheres, pois “os homens só entraram 

na luta, motivados pelas reivindicações das mulheres pelo extrativismo” 

(BARBOSA, 2007, p. 37). Ora, “nas práticas desencadeadas por essas famílias, 

a relação de gênero esteve sempre presente, determinando o maior ou o menor 

envolvimento na luta, conforme os papéis desempenhados na divisão sexual do 

trabalho [...] de acordo com regras, valores, representações que regem as 

relações entre mulheres e homens camponeses”. (ANDRADE, 2009, p. 184). 

Os conflitos já se perpetuavam por várias décadas. No entanto, as 

tensões foram se tornando visíveis após um grande esforço das quebradeiras de 

coco e dos trabalhadores rurais, eles já anunciavam lutas por condições mais 

favoráveis para o trabalho. Diante disso, “considera-se que a significação das 

relações sociais e a demarcação de “fronteiras” visando definir diferentes 

identidades são processos diretamente vinculados à ‘experiência’ dos indivíduos 

e grupos” (BARBOSA, 2006, p. 257). 

É fundamental destacar o papel das mulheres. Ora, foi com o forte 

engajamento delas que se deram “novas lutas, tanto pela terra quanto pelo 

acesso livre aos babaçuais”. Isto explica que estas mulheres “se relacionam aos 

babaçuais, apropriando-os e representando-os tanto econômica quanto 

existencialmente, estruturando suas histórias e experiências” (BARBOSA, 2013, 

p. 84). Isso se dá, sobretudo, pelo fato do agroextrativismo estar inter-

relacionado à construção de vida dessas mulheres.  
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Nesse contexto, havia se perdido a terra e logo recentemente o direito de 

não poder coletar o fruto que a “mãe natureza”50 lhes dava. O papel dessas 

guerreiras51 diante desses acontecimentos foi de extrema relevância. A mulher 

foi ganhando vez, e voz, tornando-se peça fundamental na luta. É interessante 

constatar que “os sujeitos sociais se valem de estratégias para vencer barreiras 

que lhes são impostas, e não foi diferente com as quebradeiras” (BARBOSA, 

2007, p. 37). Desse modo, ganharam “espaço” para propagar seus ideais 

enquanto sujeitos atuantes na realidade em que estavam inseridas.  

Cabe frisar que em tempos de muito conflito as mulheres constituíam 

mesmo de forma não reconhecida diferente papéis sociais, dentro dos povoados, 

no que se refere a articular estratégias e movimentos para legitimar seus direitos. 

Essas percepções foram construídas ao longo do tempo. Contribui desse modo, 

a abordagem de HEILBORN (1991) que explica: 

Se homens e mulheres integrantes da cultura estão 

submetidos às mesmas convenções sociais, ainda que 

com papéis distintos, a mulher é por assim dizer capturada 

uma segunda vez na malha de uma suposta naturalidade. 

É importante chamar atenção de que variedades de 

interpretações sobre a posição da mulher nas diferentes 

culturas assinalam a sua condição de maior ou menor 

exclusão da esfera pública ou política das sociedades e em 

contrapartida sua eterna associação às tarefas de cuidado 

com a prole (HEILBORN, 1991, p. 27). 

É, pois, partindo desta concepção que se estabeleceu uma reflexão com 

o campo de pesquisa. Observou-se que o papel da mulher em casa é de suma 

importância, mas tornou-se também naturalizado pela sociedade. Porém, muitas 

mulheres desse povoado participaram das lutas pelo acesso a terra e 

                                                           
 

 

 

50 Essa expressão foi bastante recorrente durante a conversa com os entrevistados. 
51 Termo utilizado por Maristela de Paula Andrade em seu artigo intitulado “Mutirões, empates e greves: 

Divisão sexual do trabalho guerreiro entre famílias de quebradeiras de coco babaçu, no Brasil”. Para 

denominar mulheres quebradeiras de coco babaçu e trabalhadoras rurais que participaram efetivamente 

dos conflitos de terras e pelo acesso livres das palmeiras. 
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preservação dos babaçuais na década de 1960. Muitas mulheres foram 

intermediárias mobilizando estratégias e dinâmicas de organização e resistência. 

Ora, a figura feminina mesmo de forma tímida saiu de um espaço privado, 

ganhando visibilidade em territórios ocupados antes por homens. Aponta-se em 

estudos de Viviane Barbosa (2006), sobre o Maranhão e mais especificamente 

sobre uma comunidade do Médio Mearim, que se construíram múltiplas 

identidades pela “atuação de mulheres quebradeiras de coco babaçu, 

trabalhadoras rurais e agroextrativistas, que aliam a quebra do coco ao trabalho 

na roça, práticas estas que se inserem nos símbolos cotidianos de sua 

existência”. Esse fato ganha ênfase quando a mulher desempenha as 

estratégias no que diz respeito a enfrentamento dos conflitos de 1960. 

O enfrentamento desencadeado pelas mulheres durante os conflitos 

fizeram com que ganhassem certa valorização subjetiva e construíssem uma 

nova história, saindo do papel de outro para protagonizar e dar sentido a sua 

própria existência e conserva uma memória. Jelin (2001) ainda afirma que as 

memórias sempre estão em disputa. Muitos combates ocorreram dentro desse 

percurso, um processo que exigiu desses trabalhadores muito compromisso, não 

era somente algo material, mas também um sentido de solidariedade para com 

o outro (a coletividade). Daí a “violência sofrida por esses trabalhadores se 

inscreveu em sua memória e cotidianidade tanto em nível material quanto 

simbólico” (BARBOSA, 2006, p. 37).  Dessa forma, entende-se que elas tornam- 

se agentes transformadoras da realidade. Dona Florinda52 relata a ação das 

mulheres no período de conflito (1960) 

As mulher participava assim, na coleta pá fazer as viagi pra 

ir busca algo pra cá num...as vez os zomi num podia tá 

dento... dento do povoado porque era ameaçado né?! 

ficava num...num paiol de arroz distante numa...numa roça 

as muié se ajuntava pá fazer a comida ia deixar pra lá 

                                                           
 

 

 

52 Mulher, negra, com 51 anos de idade, mãe solteira, católica, alfabetizada possui mais de 6 filhos. É 

trabalhadora rural e quebra coco desde criança. Entrevista concedida em 27/07/14, Povoado Pau Santo – 

MA. 
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eles lá levava água dizia o que era que tava 

acontecendo aqui dento, oces num vão por que tá se 

passando isso, isso e isso, então oceis fica por ai 

mesmo, ai nossa colaboração era assim...Então ia pro 

mato assim dento duma çoita vigiar. Então ia quebra 

coco pra ajudar uma que tara com necessidade no tempo... 

Se tinha uma pessoa doente a gente ia dar aquela ajuda 

quebra coco, então se a roça de arroz  tarra madura a gente 

se juntava homis e muié e ia panhar era assim, ajudar as 

pessoa   

Essas mulheres saíram de uma condição privada começaram a ganhar 

visibilidade em uma esfera pública, através de estratégias de mobilização, 

negociação e luta para a preservação dos babaçuais. Elucida-se dessa maneira 

que “As mulheres estiveram diretamente envolvidas em conflitos pela posse de 

terras e, principalmente, pelo acesso e preservação dos babaçuais” (BARBOSA, 

2008, p. 264).  

Todo o coletivo composto por homens, mulheres, jovens, idosos e em 

muitos casos crianças veio se organizando, explorando condições favoráveis 

com o objetivo de ter seus direitos conquistados. Cabe lembrar que “entre 1985 

e 1990, os conflitos no campo envolveram cerca de 450 mil lavradores, e pelo 

menos três quebradeiras de coco foram assassinadas” (BRABOSA, 2013, p. 

264).  

Diante dessas situações consequentemente os movimentos foram 

ganhando visibilidade, por exemplo, o MIQCB (Movimento Interestadual de 

Quebradeiras de Coco Babaçu) “criado em 1990 [...] constituindo-se em uma 

organização de mulheres camponesas que se aglutinam a partir de critérios de 

luta em defesa do meio ambiente, com a proposta de agroextrativismo do coco 

babaçu” (ANDRADE; REGO, 2006, p. 52). Dessa forma esses movimentos 

passaram a se estruturar, ficando frente a frente com instituições de cunho 

político como, por exemplo, o INCRA, travando discussões e negociações para 

o reconhecimento de seus direitos e suas identidades. Essas tensões deram 

origem e aprovaram a lei municipal: Lei Babaçu Livre denominada por Shiraishi 

(1997, 2001) “como uma nova concepção de direito”. (SHIRAISHI, 2001, apud, 

ANTUNES, 2006, p. 136). 

Foram muitos anos até os movimentos dos trabalhadores dessa 

localidade juntamente com o de outras na microrregião do Médio Mearim obter 
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seu direito de “posse” dos territórios pelos quais lutaram. Paulatinamente essas 

tensões foram sendo “acalmadas” quando cada assentado (morador) encontrou 

um espaço onde pudesse cultivar para sua própria subsistência. 

Com a luta muitos povoados garantiram seus território e alguns 

“empreendimentos”, os sujeitos de Pau Santo, por exemplo, também tiveram a 

oportunidade de receber uma quantidade significativa de projetos, dentre eles 

uma casa de farinha, equipamentos de manuseio para o plantio, mudas de frutas 

(acerola, laranja, banana, etc.) para a subsistência, para que a economia da 

família posseira fosse reforçada. Esses projetos foram adquiridos através de 

articulações políticas empreendidas pela ASSEMA (Associação em Áreas de 

Assentamento do Estado do Maranhão) com o governo do Estado. Este órgão 

foi criado em 1989, e teve o intuito de desenvolver atividades que amparasse as 

famílias produtoras, camponesas, com suporte técnico agrícola. A objetividade 

destes projetos estava em prol de trabalhar por um coletivo, mas 

necessariamente não foi isso que veio a ocorrer. Dona Florinda ainda lembra e 

indaga quanto ao mau funcionamento dos projetos. 

Veio muitos projeto pra cá... mas o que, que acontece 

esses projeto ainda existe uma casa de farinha bem aqui 

que funciona, mas o plantio que era fruta num... num deles 

botou dotos num boto por que não era uma coisa bem 

organizada né num tinha um técno dizendo é desse jeito 

nós tem que fazer isso, fazer aquilo e os que botou que foi 

banana e acerola que produziu muito, mas num tinha... 

num tinha estrada, num tinha como sair pá vender fora ai 

estragou, ai nin.. nem todo mundo sabia como era que saia 

por que pra premeramente o que nós pensemo assim 

depois disso... premeramente pra ter entrado os projetos 

tinha que ter entrado a estrada atrás pra quando tivesse 

né?! ter como transportar mais ai num tinha como 

transportar... ai... ainda existe aqui acolá ainda existi nos 

quintal um pé de acerola, mas até a área de acerola 

num...num tem mais...Foi, pra plantar acerola, laranja, 

abacaxi... banana.... . Justo pra fora. Mais ai não tinha 

estrada ai foi logo os pessoal ficaram logo... o premero foi 

a acerola que chegou mais cedo, depois foi ar banana né?! 

(comadre: banana estragou muito...) ai num tinha como sair 

ai a maioria das pessoa ficaram logo assim desgostoso. 

Como é que nos vamos fazer uma coisa dessa que nos 
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num tem um mercado pra nos vender, nos num tem estrada 

pá tirar ai foi indo...foi indo... ai largaram de mão acabou. 

Os grandes projetos “promovidos pela intervenção da ASSEMA” vieram 

para a comunidade, mas sem nenhum tipo de estrutura como fica bem claro na 

fala da declarante. Não teve priorização em termos de uma infraestrutura com 

qualidade para o funcionamento de tais atividades dentro do assentamento, 

reconduzindo-se apenas a medidas paliativas e não de cunho positivo. Assim 

cabe ressaltar que “os grandes projetos de assessoria é elaborado sem o devido 

conhecimento da realidade” (HOLANDA, 2013, p. 207). Com esse impasse 

negativo o trabalho coletivo não veio a se efetivar, de maneira que todos 

ficassem satisfeitos. Cabe frisar que, esse elemento não positivo, causou 

desânimo nas pessoas, intensificando a divisão de lotes gerando assim o 

trabalho individual. 

Para haver um sentido de democratização no meio rural pensa-se que de 

acordo com a Constituição de 1988 as leis que regem o Brasil devem dar conta 

de uma cidadania com dignidade para todos. Então, podem ser contempladas 

tanto as áreas urbanas, quanto as rurais. Compreende-se que no Brasil temos 

uma cidadania “ajustada”, ou seja, sob um nível, que nos diferencia dos 

europeus. Nos Estados Unidos e na Europa os direitos chegaram da seguinte 

ordem, civis, sociais e por último político. Já no Brasil de forma contrária eles 

fizeram o percurso de civis, políticos e uma grande tentativa nos dias atuais de 

atingir e efetivar o social. Entende-se que houve certo nível de conquista dos 

direitos, mas há um nível de regulação muito intenso por parte do Estado.  

Acredita-se que para os indivíduos exercerem sua cidadania mesmo no 

meio rural, eles precisam de um Estado “democrático” que tem a obrigação de 

oferecer direitos com qualidades para cada indivíduo. Este seria um dos 

requisitos fundamentais para que as coisas começassem a dar certo para o 

coletivo. Que tipo de cidadania a sociedade está exercendo para esses 

trabalhadores? E ela está sendo oferecida? Entretanto, essas características 

giram em torno de uma lógica pautada no poder, e outros elementos que também 

estão norteados pela política. Em grande parte, pelo poder simbólico que está 

em todos os lugares, impedindo diversos espaços como o campo, por exemplo, 

de se desenvolver. Perspectivas com o intuito de uma qualidade de vida para os 
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que vivem a mercê da sociedade devem ser refletidas e articuladas com o poder 

público. 

Nas áreas em que as famílias foram assentadas a terra era de todos, era 

coletiva, porém ocorriam muitas discussões acerca do que um ou outro morador 

plantava, havendo desentendimentos o que provocava a partilha dos lotes. Algo 

coletivo passou a ter “dono próprio”, mesmo não estando legitimado em papel 

pelo INCRA na época. Com a partilha dos lotes o espaço passou a ser 

individualizado. Alguns moradores como o Senhor Gumercindo que foi um dos 

líderes e condutores dessa luta em Pau Santo comenta: 

Eu esperava que Pau Santo com mil e um hectares de 

terras... eu formava um grupo que se contava cem alqueire 

de arroz de graça pra um. Eu pensei que ia criar uma 

comunidade que passou por um processo que viu uma 

pessoa morrer por essa liberdade, que sabe que Deus é o 

libertador e que agora tivesse tempo pra ele e meus 

irmãos.. eu mile equitare de terra eu num aceitaria partir 

com ninguém eu aceitaria... Precisa criar? Precisa. É mil e 

um hectare de terra 3.3 é quase como quato mil linha... 

como agora nós no fazer mil linha comunitária que é a 

pecuara do trabaiador. Dentro dessa pecuária vinha a 

preservação do babaçuais que daria pra juntar os coco do 

ano e comprar um carro novo... de certeza mil linha de terra 

pra pegar uma produção de babaçu para transformar o 

carvão em dinheiro e a amêndoa em dinheiro da pra 

comprar um carro... ai cada um tira um pedaço eu faço 

dessa comparação assim, quando mataram jesus queria 

parti o manto em pedaço, mas ai chegou uma ideia, não 

um pedaço num dá roupa pá ninguém então vamo bota no 

sortei pá ver quem ganha..(riso).. num é melho uma roupa 

inteira pá tu vestir de que corta o vestido em pedaço? Por 

que fica todo mundo nú num fica? Pois essa faço assim o 

meus questionamentos de interpretação assim... mil linha 

de terra daria pra comunidade ter criado hoje mil duzentos 

e cinquenta gado esse gado daria pá pagar de dento da 

comunidade os vaqueiro de pra oia esse gado, tá 

entendendo? Daria pra pagar e zelar a propriedade com o 

dinheiro de todos num era com dinheiro meu tá 

entendendo? O outro lado rico era preservação... ai tu tira 

um pedaço 19 hectare, outro 19, 19, 19.... ai se tu passar 

pá pecuara eu vou dizer logo dagora se tu preserva a 
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babaçu em tuas 19 e o outro não preservou por que achava 

que era feio tava ocupando a terra o pasto ele vai precisar 

de carvão que tá virando o ouro preto e no dia que tu ver 

ele panhando coco dento da tu propriedade tu não vai se 

sentir bem por bom que tu seja, mas se fosse dento duma 

pecuara de todos ninguém ia sentir isso. Então meu lado é 

assim besta eu chamo hoje besta num vai acontecer 

nunca no mundo por que o capitalismo destrói 

socialismo em qualquer canto que quiser progressar o 

socialismo, o individualismo do capitalismo destrói 

viu?! (Grifo meu). 

O Senhor Gumercindo tece declarações sobre um passado, que está no 

presente dos indivíduos do povoado. Este sentimento de pertencimento é 

bastante significativo para ele, pertencimento a uma luta em coletividade, 

trabalhadores e trabalhadoras militantes que estavam à frente da luta almejavam 

uma vida digna para todos. A declaração faz-se refletir que “Na relação entre 

história e memória há significados entre as experiências do passado e as 

vivências do presente. As lembranças constituem a mola mestra na construção 

de uma história através da oralidade, dando sentido às experiências” (MIRANDA, 

2007, p. 45). Porém, através do processo demostrado pelo declarante, através 

da história e memória, compreende-se que as perspectivas esperadas não 

aconteceram, e segundo ele, o verdadeiro sentido da luta não permaneceu.  

É importante salientar que na análise dos questionários atentou-se para o 

quesito cor, e um considerável número de entrevistados se autodefinem como 

pardo ou branco. Esse é um dado muito interessante lavando em consideração 

que muitos desses trabalhadores são migrantes e descendestes de indígenas e 

até africanos. Pessoas vindas de outros estados do Brasil, como Ceará, Piauí e 

Bahia. É fundamental evidenciar uma observação sobre a migração tendo como 

destaque direcionamentos Marta Antunes (2006, p. 124) relembra que: 

O Maranhão é visto no início do século XX como o novo ‘El 

Dourado’. A região do Mearim começa a receber seus 

ocupantes nas três primeiras décadas desse século, 

quando o fluxo de imigração é ainda pequeno e tem como 

destino os vales dos grandes rios (Paraíba, Itapecuru, 

Mearim e Pindaré). O processo migratório tem seu pico 

entre as décadas de 1950 e 1960, se expandindo até 1970. 



 

199 
 

Essa afirmação de destaque remete a todo um ciclo de migração durante 

várias, décadas, que acentua nesse processo, enfatizando que houve uma 

grande “invasão” de pessoas nesse território, não apenas trazidos pela seca, 

mas pelo fato de o Maranhão nesse período ser considerado o novo “Eldorado”. 

O trânsito de pessoas se alargou por muitos anos em várias partes do Estado e 

principalmente no Médio Mearim. Por isso não será raro deparar-se com pessoas 

de vários lugares do país principalmente do nordeste, que também fixaram 

moradia em Pau Santo. Durante a constituição do povoado esse fator foi 

bastante recorrente, a migração de pessoas de vários estados foi distribuindo 

pessoas em diversas partes dessa região. Homens e mulheres que com o intuito 

de adquirir um pedaço de terra para sobreviver dignamente, do seu trabalho, 

participaram de conflitos com fazendeiros. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em síntese a comunidade Pau Santo seguiu, porém, receptiva às 

instituições ou órgãos públicos que lhes possa apoiar num sentido financeiro, 

cultural, social e político, ou seja, que possa lhes propiciar credibilidade no 

fortalecimento de seu trabalho digno e na conservação do sentido pelo qual o 

povoado lutou. Ao longo do tempo houve lutas e conflitos pela terra e 

especialmente pelo acesso livre aos babaçuais, as mulheres foram as principais 

protagonistas envolvidas nessa luta. A mesma deixou marcas e história na vida 

de quebradeiras de coco babaçu e trabalhadoras(res) rurais. Promovendo 

equilíbrios e desequilíbrios em diversos âmbitos sociais na vida desses 

protagonistas por isso torna-se importante reescrever, contar lembrar, perpetuar 

a trajetória de conquistas dessas pessoas. 

Após as reflexões acima sobre o povoado, compreende-se que o mesmo 

precisa ser contemplado por uma política pública de maior compromisso com a 

comunidade rural. Para que possa contribuir de maneira salutar como a 

visibilidade e o desenvolvimento dos moradores como também de comunidades 

tradicionais dentro da sociedade. Alçando dessa forma uma busca por direitos 

com qualidade.  

Cabe frisar, que diante dessa situação de todo um processo de luta 

ideológica praticado por um movimento coletivo, o desenvolvimento do 
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progresso no meio rural de forma igualitária não está sendo efetivado de maneira 

responsável. Cabe às instâncias de poder maior tomar conhecimento e 

concentrar políticas e recursos financeiros que propiciem às comunidades 

investimentos que realize e estimule os trabalhadores. Desse modo, poderá 

haver uma valorização desse espaço, pois com investimento de qualidade e de 

forma igual pode-se tirar pessoas trabalhadoras da situação de extrema 

desigualdade, condição em muitos casos fixa.  
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PENSANDO PATRIMÔNIO NO SUL GLOBAL: o caso da Zulu 

Dance53 

Aldina da Silva Melo54 

 

RESUMO: Nas últimas décadas temos assistido uma ampliação nos debates 

sobre patrimonialização no sul global, o que tem sido possível, sobretudo, a partir 

das novas abordagens epistemológicas e dos estudos interdisciplinares. Em 

África, por exemplo, a política de patrimonialização tem criado uma nova 

economia e mercado (SANSONE, 2012), e envolvido diferentes modos de 

agenciamentos e de interpretação de processos culturais (XULU, 2005). Assim, 

analisa-se o processo de reconhecimento da Zulu Dance, expressão cultural do 

povo zulu de KwaZulu-Natal (África do Sul), como símbolo da identidade zulu e 

como patrimônio cultural desse povo. Aborda-se ainda os papéis sociais de 

mulheres e homens nesse processo de patrimonialização. O recorte temporal 

compreende os anos 1950, quando da popularização da Zulu Dance no contexto 

sul-africano, aos anos 1990, quando a dança zulu passa a ser vista como 

patrimônio cultural. Tal pesquisa foi empreendida a partir de levantamento 

bibliográfico e de fontes disponíveis no mundo digital. 

Palavras-chave: Zulu Dance. Patrimônio. Sul Global. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A história do continente africano foi, durante muito tempo, homogeneizada 

pelas Ciências Humanas, dentre as quais recebe destaque a História, a Filosofia 

e a Antropologia. Até o final do século XX, por exemplo, a historiografia tendeu, 

e muito, a desconsiderar as especificidades dos grupos étnicos africanos e de 

suas culturas. Isso foi mudando, embora lentamente, a partir do que ficou 
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conhecido como revolução historiográfica provocada pela História Nova. Essa 

revolução historiográfica teve como principal nome Marc Bloch e Lucien Febvre, 

que fundam em 1929 a revista “Annales”, com a qual “[...] fez nascer a nova 

história” (LE GOFF, 1990: 108). A Antropologia, por seu turno, nasceu e produziu 

seus primeiros resultados como uma disciplina atrelada ao colonialismo. A 

Filosofia, talvez um dos ramos menos sujeitos à mudança, ao menos no que 

concerne ao reconhecimento da importância da produção científica de África, 

pautou-se historicamente na produção intelectual europeia. 

Nesse sentido, este trabalho analisa o processo de reconhecimento da 

Zulu Dance, expressão cultural do povo zulu de KwaZulu-Natal (África do Sul), 

como símbolo da identidade zulu e como patrimônio cultural desse povo. Aborda-

se os papéis sociais de mulheres e homens nesse processo de 

patrimonialização. Atenta-se ainda para as permanências e rupturas nas 

representações de mulheres e homens na Zulu Dance, da invisibilidade ao 

processo de patrimonialização de tal expressão cultural. Nesse ponto, a memória 

desempenha um papel significativo nessa teia das representações presentes na 

Zulu Dance, bem como lança luz sobre os processos de patrimonialização de tal 

expressão cultural. Toma-se a memória como coletiva, como absoluta, como 

vida, sempre aberta a dialética da lembrança e da amnésia. Enquanto que a 

história como universal, como relativa (NORA, 1981: 133). 

A Zulu Dance é uma expressão derivada do inglês para se referir a um 

conjunto de danças sul-africanas características do povo zulu. Na África do Sul, 

as danças zulu têm sido realizadas em diferentes contextos e situações, 

empregadas muito comumente em zonas rurais (rural areas) ou periféricas 

(townships) e em centros turísticos e culturais. O ritual da Zulu Dance faz parte 

do repertório cultural do continente africano, um continente que historicamente 

foi apreendido de forma pejorativa e excludente pela sobreposição de uma 

cultura eurocêntrica. 

Dado o caráter interdisciplinar desta pesquisa, não houve o intuito de 

precisar recortes temporais, muito embora este trabalho se aproxime de uma 

perspectiva historiográfica inserida no campo da História Cultural. Contudo, ao 

longo deste trabalho, algumas datas e períodos que elucidam os processos que 

antecederam a patrimonialização da Dança Zulu na África do Sul serão 
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ressaltados. É o caso do período que compreende o regime Apartheid (1948-

1994). 

O campo da História Cultural muito tem contribuído nesta pesquisa, uma 

vez que possibilita identificar os modos como a/as identidade(s) Zulu são 

(re)construídas, pensadas e dadas a ler (CHARTIER, 1991). Tal análise foi 

empreendida a partir de levantamento bibliográfico e de documentos disponíveis 

no mundo digital. 

Assim, as discussões acerca do processo de reconhecimento da Zulu 

Dance como símbolo da identidade zulu e como patrimônio cultural desse povo, 

dos papéis sociais de mulheres e homens nesse processo de patrimonialização, 

dos estudos de memória e dos processos que envolvem a patrimonialização de 

práticas culturais, das apreensões acerca da ideia de “raça” e a afirmação de 

identidades são norteadores neste trabalho. Considerando essas questões, este 

artigo está dividido em duas partes. Primeiramente, traz-se uma visão geral da 

Zulu Dance. O intuito é pensar a história e cultura do povo zulu, situar esses 

sujeitos no centro das análises e elucidar as especificidades e dinamicidades da 

identidade na cultura zulu. Em seguida, aborda-se o processo de 

patrimonialização da Zulu Dance e como tal processo tem impactado nos papéis 

e lugares sociais femininos e masculinos na cultura local. 

 

2 NOTAS SOBRE A HISTÓRIA E CULTURA DO POVO ZULU 

The zulu kingdom awaits you. 

(CAMAROFF, 2009). 

Os zulus são conhecidos como um povo guerreiro que resistiu às invasões 

imperialistas bôer (desde o século XVIII) e britânica (no XIX) ao sul da África. 

Eles compõem a maior etnia em meio aos vários grupos étnicos existentes na 

África do Sul. Atualmente, os zulus habitam a parte do continente africano que 

abrange territórios correspondentes à África do Sul, Lesoto, Suazilândia, 

Zimbábue e Moçambique (MELO, 2015). Ao habitarem tanto o território da África 

do Sul quanto o de outros países parecem compor uma espécie de “Nação Zulu”. 

Assim, uma nação está para além das fronteiras geográficas e/ou físicas 

demarcadas pelos homens e pela natureza. 
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Ora, no campo de debate sobre nação, Benedict Anderson (1991) traz 

grandes contribuições. Para Anderson, nação significaria uma comunidade 

imaginada. Imaginada porque é construída pelos sujeitos históricos. Imaginada 

“porque nem mesmo os membros das menores nações jamais conhecerão a 

maioria dos seus compatriotas. É imaginada como limitada, porque até mesmo 

a maior delas [...] possui fronteiras finitas, ainda que elásticas, para além das 

quais encontram-se outras nações. É imaginada como soberana, porque [...] as 

nações sonham em ser livres [...]” (ANDERSON, 1991: 14). Nesse ínterim, a 

memória ocupa também uma função extremamente importante. Michael Pollak 

(1989) sinaliza que a memória possui como função reforçar o sentimento de 

pertencimento a grupos, manter a coerção interna e defender as fronteiras 

daquilo que um grupo tem em comum. Maurice Halbwachs aponta que essa 

coerção social é dada, sobretudo, pela adesão afetiva ao grupo, também 

chamado de “comunidade afetiva”. A priore, é fundamental entender que a 

memória é um instrumento de vínculo social e de identidade individual e coletiva 

(LE GOFF, 1990). E, a memória nacional, construída a partir da memória 

coletiva, é responsável pelo fortalecimento do sentimento de identidade nacional 

de um grupo (HALBWACHS, 1990) e pela fabricação de uma identidade nacional 

(OLIVA, 2011-2013), no caso deste trabalho, da identidade nacional zulu. 

 

2.1 Um debate de identidades desde o sul global 

“Como nos identificamos? Como identificamos aos Outros? Sejam eles, 

ou sejamos nós, o que formos, falamos sobre os critérios de descrição, 

atribuição, reconhecimento ou negação de uma ou várias identidades” (OLIVA, 

2011-2013: 31). O debate acerca das (re)afirmações de identidade tem ocorrido 

em várias partes do mundo, a saber, nas Américas, na Europa e na África como 

já apontará Anderson Oliva (2011-2013). 

Motivados por [...] contextos complexos, há alguns anos, 

vários teóricos têm se dedicado ao estudo dessas 

realidades. Dentre esses, um grupo tem chamado a 

atenção pelo seu formato híbrido: são teóricos/cientistas, 

mas são também integrantes de experiências diaspóricas 

ou pós-coloniais, que procuram explicar, entender e 

vivenciar. (OLIVA, 2011-2013: 31). 



 

206 
 

A partir da dança zulu pode-se problematizar como os próprios sujeitos 

zulu se identificam e até mesmo quais as identidades são acionadas durante as 

exibições da Zulu Dance. Ora, a identidade é construída e se produz sempre em 

referência aos outros (POLLAK, 1992). A identidade é marcada pela diferença. 

Ela ocorre tanto por meio de sistemas simbólicos de representações quanto por 

meio de formas de exclusão social (WOODWARD, 2005). Ela se molda e emerge 

nas narrativas de (re)afirmações constantes de diferença frente ao outro. Essas 

constantes (re)afirmações implicam  num processo de disputas simbólicas e 

políticas dentro de uma cultura. Stuart Hall (2005) já pontuava que 

a questão da ‘identidade está sendo extensamente 

discutida na teoria social. Em essência, o argumento é o 

seguinte: as velhas identidades, que por tanto tempo 

estabilizaram o mundo social, estão em declínio, fazendo 

surgir novas identidades e fragmentando o indivíduo 

moderno [...] (HALL, 2005: 9).  

Para Stuart Hall (2005) esse sujeito fragmentado e essas novas 

identidades têm emergido com força no mundo contemporâneo. Ele defende que 

há uma multiplicidade de identidades e sinaliza para uma fragmentação do 

indivíduo, indicando que aquele “[...] sujeito do iluminismo, visto como tendo uma 

identidade fixa e estável, foi descentrado, resultando nas identidades abertas, 

contraditórias, inacabadas, fragmentadas, do sujeito pós-moderno” (HALL, 2005: 

46). Na perspectiva de Hall 

uma vez que a identidade muda de acordo com a forma 

como o sujeito é interpretado ou representado, a 

identificação não é automática, mas pode ser ganhada ou 

perdida. Ela tornou-se politizada. Esse processo é, às 

vezes, descrito como constituindo uma mudança de uma 

política de identidade [...] para uma política de diferença. 

(HALL, 2005: 16).  

Durante as exibições da Zulu Dance nota-se a emergência de múltiplas 

identidades assumidas pelos sujeitos zulus e que repercurtem em uma escala 

local e global. Nesse ponto, cabe ressaltar que a “[...] cultura popular é um dos 

principais símbolos de afirmação de identidade regional frente à nação, e dentro 

dela o bumba meu boi assume uma posição de centralidade [...]” (ALBERNAZ, 

[s.l.]: 1). 
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A noção de cultura popular é relativamente recente, tendo 

surgido na Europa com o movimento romântico de inícios 

do século XIX, justamente quando aumentou a separação 

entre cultura de elite e cultura popular. A cultura popular [...] 

[pode ser entendida] como produção simbólica da classe 

subalterna, como elemento de reflexão sobre a realidade e 

a identidade social (FERRETI, 1998: 2). 

Do outro lado do Atlântico, em KwaZulu-Natal (África do Sul), a cultura 

popular também é apreendida como mecanismo de reflexão e (re)afirmação de 

identidades e a Zulu Dance também pode ser considerada um dos principais 

símbolos desses marcos de identificação frente à ideia de nação. 

 

3 O PROCESSO DE PATRIMONIALIZAÇÃO DA ZULU DANCE 

Patrimonializar é fazer escolhas. 

(TRAJANO FILHO, 2012). 

Nas últimas décadas temos assistido uma ampliação nos debates sobre 

patrimônio. Para Eduardo de Oliveira (2010) essa ampliação tem se dado “na 

medida em que se concebe que objetos, espaços, conhecimentos e 

manifestações tornam-se ‘patrimônio imaterial’ porque tem valor referencial para 

a comunidade” (OLIVEIRA, 2010: 131). 

Para Maria Cecília Fonseca (2003) é preciso uma ampliação na noção de 

patrimônio cultural, é preciso pensar na produção de patrimônios culturais não 

apenas como a seleção de edificações, sítios e obras de arte que passam a ter 

proteção especial do Estado. Fonseca (2003) diz que é preciso ampliar a noção 

de patrimônio, e pensar patrimônio para além da pedra e do cal. 

Patrimônio cultural corresponde a todos os bens – materiais ou imateriais 

– que são reconhecidos como parte da identidade cultural de um povo ou nação 

e, por isso, devem ser preservados ao longo do tempo e repassados às futuras 

gerações. Dessa perspectiva, “os objetos, os espaços agregados a 

conhecimentos, as manifestações com valor referencial para a comunidade são 

alguns dos elementos que podem ser reconhecido como patrimônio imaterial” 

(OLIVEIRA, 2010: 146). E, na cultura zulu, são exemplos de patrimônio imaterial 

os nomes próprios, as canções, os mitos, as danças e os diversos rituais. 
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Historicamente, as expressões de Zulu Dance puderam ser observadas 

em diferentes localidades da África Austral. Com o processo de independência 

da região, de instituição e superação do Apartheid (1948-1994) enquanto regime 

político-institucional, será sobretudo na África do Sul e, mais particularmente, na 

Zululand, município de Kwazulu-Natal, que esse repertório cultural passaria a ser 

produzido mais comumente e construiria uma relação profunda, sendo 

apreendido pós-Apartheid como patrimônio da nação zulu. 

O regime do Apartheid foi imposto e institucionalizado pelo governo sul 

africano, composto exclusivamente por membros do Partido Nacional, em 1948. 

Tinha como objetivo manter as culturas africâner e inglesa separadas das 

demais culturas locais, a exemplo da cultura zulu. E, a partir da 

institucionalização do Apartheid, a ideia de raça passa a impactar mais 

fortemente tanto a ciência quanto a cultura na África do Sul (YOUNG, 2002). 

Como mecanismo para legitimar tal regime de segregação racial alguns 

discursos anteriores a 1948 tomaram força e novos discursos foram emergindo 

na África do Sul do século XX, como a tese de “cientistas raciais” que se 

dedicaram a provar que os produtos da miscigenação eram “anormais” e 

“perigosos” (STONE, 2008). Dentre os discursos cientistas, destaca-se o do 

sociólogo Geoffrey Cronjé. O sociólogo africâner Cronjé afirma que “as 

singularidades da humanidade devem ser protegidas contra a ‘contaminação’, 

por meio da segregação” (FRY, 2003: 284). Esse regime segregacionista chegou 

oficialmente ao fim em 1994, quando Nelson Mandela, importante líder do 

movimento anti-Apartheid passou a ocupar a presidência da África do Sul. 

A compreensão dos mecanismos legitimadores de tal sistema é 

importante para analisar os processos anteriores a patrimonialização da Zulu 

Dance, posto que essa política de segregação racial acabou impactando 

diretamente os povos zulu e, consequentemente, na cultura desses sujeitos. 
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Em 1950 ocorre na África do Sul um movimento de popularização e 

ampliação da Zulu Dance. As diferentes modalidades da Zulu Dance55 começam 

a ser exaltadas, desde que associadas exclusivamente ao povo zulu. Segundo 

Antonio Evaldo Barros, as diferentes modalidades de dança zulu têm sido vistas 

como bens culturais de grande relevância para a história, a memória e a 

identidade da Rainbow Nation (BARROS, 2012). 

Após entrevistas com mulheres que fazem parte do grupo musical zulu 

Soweto, a jornalista Natália Luz afirmou que “a dança é uma das preciosodades 

culturais da África do Sul. Ela integra o sistema de vida africano, especialmente 

nas comunidades que mantêm essa manifestação presente na caça, guerra, 

casamento, trabalho e em simples comemorações” (LUZ, 2010). 

As diversas modalidades da Zulu Dance vêm sendo tomadas pelas 

políticas estatais como Patrimônio Cultural da África do Sul, o que parece ter se 

intensificado a partir de 1994, quando o Apartheid é substituído pela democracia 

naquele país, abrindo-se um processo, segundo Evaldo Barros (2012), de 

reinvenção institucional e simbólica da nação. Para o Estado da África do Sul, 

as expressões de dança zulu e seriam “exemplos de símbolos do patrimônio 

nacional”56 (DEPARTMENT..., [s. d.]: 225). 

A visibilidade da dança zulu como símbolo da identidade sul-africana e do 

povo zulu é ressaltada durante a Copa do Mundo FIFA sediada na África do Sul, 

em 2010, quando uma variedade de Zulu Dance foram apresentadas como 

atrações principais da cultura dos sul-africanos aos vários turistas que visitaram 

aquele país (MELO, 2015). 

Lívio Sansone (2012: 7) afirma que “a progressiva globalização dos 

processos de preservação e patrimonialização, assim como das categorias e 

critérios que os norteiam” são evidentes no mundo globalizado. E, “diversos 

estudos têm apontado para a intensificação do processo de mercantilização dos 

                                                           
 

 

 

55 Ingoma, Indlamu, Imvunulo, Isicathamiya, Virginity Festival e Reed Dance. 
56 “Examples of symbols of national heritage.” 
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diferentes elementos da cultura zulu, sobretudo via indústria do turismo na África 

do Sul” (MELO, 2015: 12). 

Nesse sentido, Sansone (2012) diz que  

a política de valorização do patrimônio na própria África e 

o renovado interesse por aspectos da cultura popular de 

origem africana no Novo Mundo têm criado uma nova 

economia e um mercado, com distintas contradições, mas 

também com outras possibilidades. O campo de estudo – 

e de luta – torna-se assim mais amplo. Não deve ser por 

acaso que na nova geração de estudos africanos 

realizados no Brasil haja uma ênfase sempre renovada, e 

com perspectivas inovadoras, na construção de categorias 

de raça e etnia e, mais recentemente, de patrimônio, de 

memória e diversidade cultural (SANSONE, 2012: 9). 

E, segundo Wilson Trajano Filho (2012), atualmente as pesquisas sobre 

os processos de patrimonialização em África sugerem que 

as políticas estatais de monumentalização, que criam 

lugares de memória atuantes e ativos nos processos de 

construção nacional, têm sido reforçadas por agências 

internacionais como a UNESCO, que promovem 

tecnologias do patrimônio para a produção e a reificação 

de passados e futuros domesticados, sempre circunscritos 

à dimensão oficial da vida coletiva (TRAJANO FILHO, 

2012: 16). 

Esses processos de patrimonialização de bens culturais são antecedidos 

por um movimento de “[...] pré-patrimonialização despoletado frequentemente 

por atores não estatais: pelos atores sociais locais e pela intelectualidade 

nacional” (TRAJANO, 2012: 38). O reconhecimento como patrimônio também é 

atribuído, sobretudo, pelos sujeitos que vivenciam determinada prática cultural.  

Eduardo Oliveira (2010), em estudo sobre a relação entre memória, 

história e patrimônio, chama a atenção para a importância da memória no estudo 

de patrimônio imaterial, ressaltando a urgência de uma educação patrimonial 

voltada para a ressignificação dos espaços e/ou “lugares de memórias” nas 

palavras de Pierre Nora (1981). Nora (1981) aponta a existência de “lugares de 

memória” como espaços de resistência, de definição e caracterização do grupo. 
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Para o teórico, “a memória pendura-se em lugares, como a história em 

acontecimentos” (NORA, 1981: 25). 

Para Oliveira (2010), toda discussão sobre memória coloca em xeque os 

novos debates posto pelo patrimônio histórico e imaterial, a saber: a identidade, 

a diversidade cultural e as relações de significado. Nesse sentido, a memória 

coletiva atua como elemento constituinte de uma identidade social (PACHECO, 

2010: 145). “É por isso que os Estados Nacionais, os grupos étnicos e diferentes 

instituições passaram a desenvolver políticas de registro e difusão de sua 

memória coletiva” (PACHECO, 2010: 145) como vem ocorrendo atualmente na 

África do Sul.  

Em diálogo com Pedro Funari, Ricardo Pacheco diz que  

as políticas culturais da memória partem da definição dos 

objetos culturais significativos para aquela comunidade de 

sentidos. Uma vez selecionados, esses objetos [ou 

expressões culturais como a zulu dance] se tornam 

metáforas que dizem aos membros da comunidade quem 

somos ‘nós’ em relação ao ‘outro’ (PACHECO, 2010: 145).  

Para Pacheco (2010), “a crescente luta de diferentes grupos sociais pelo 

reconhecimento de sua identidade tem exigido [como aponta Hall] a inclusão de 

novos discursos identitários” (PACHECO, 2010: 145). 

Com o processo de patrimonialização, a Zulu Dance tem passado por uma 

série de transformações que envolvem a dança e os sujeitos participantes dela, 

a saber: padronização, profissionalização e burocratização. A padronização está 

muito ligada a padrões de roupas e acessórios usados durante as exibições das 

danças zulus em centros turísticos na África do Sul. A profissionalização envolve 

os grupos de zulu dance em suas apresentações para turistas. E a 

burocratização está muito relacionada às negociações dos grupos de dança zulu 

com o governo local para adquirir as licenças de apresentações em certos 

espaços públicos. 

Já ativistas feministas sul-africanas criticam o fato das mulheres terem 

que ocupar espaços inferiores aos dos homens nesse processo e, acreditam que 

se, de um lado, a patrimonialização trouxe benefícios à África do Sul, 

movimentando a sua economia por meio da mercantilização, por outro, a política 

de patrimonialização tem destinado papéis sociais menos favorecidas para as 
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mulheres que os destinados aos homens, como aponta Smangele Xulu (2005) 

ao afirmar que as mulheres são excluídas da gestão no processo de 

mercantilização da cultura zulu (XULU, 2005). 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No processo de patrimonialização da Zulu Dance, tem-se notado que às 

mulheres zulus são destinados papéis menores dentro e fora da dança, seja 

como dançarinas, artesãs, cozinheiras e garçonetes nas atrações turísticas na 

província de Kwazulu-Natal. Para Xulu (2005), isso faz com que elas tenham 

dificuldade em ter maior desempenho na tomada de decisão e no processo de 

comoditização e autenticação do produto de sua própria cultura (XULU, 2005). 

Em geral, os homens, por serem representantes de seus ancestrais, são tidos 

como grandes guerreiros e corajosos. As mulheres, como obedientes, dóceis e 

destinadas ao casamento e à procriação. 

A Zulu Dance muito revela sobre a identidade e história do povo zulu. As 

representações de gênero presentes durante a exibição da Zulu Dance muito 

explicam sobre os espaços, papéis e tratamentos destinados aos sujeitos zulus, 

evidenciando hierarquias sociais e de gênero existentes em tal sociedade. 

Através do repertório cultural da Zulu Dance e das representações veiculadas 

sobre essa dança, pode-se sugerir que os lugares sociais atribuídos as mulheres 

e homens zulu têm sido impactadas diretamente com o processo de 

patrimonialização da Zulu Dance. 
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O USO DE MÚSICAS NAS AULAS DE HISTÓRIA NAS ESCOLAS 

PÚBLICAS DE SÃO LUIS DO MARANHÃO. 

José Ribamar Santos de Almeida57 

 

RESUMO: O presente texto tem por objetivo discutir o uso de filmes e músicas 

nas aulas de História 58e também procurar destacar as contribuições de alguns 

autores59 que foram incorporados recentemente a esta proposta de pesquisa. 

Neste sentido pretende-se levantar algumas questões sobre o ensino de História 

a partir da década de noventa até a contemporaneidade, período de grandes 

transformações como o a separação da disciplina História de Geografia da 

publicação da LDB, dos PCNs e das DCN de História e a nível local as Diretrizes 

Curriculares para o Ensino de História no Maranhão. A escolha justifica-se por 

este ser um momento também de maior debate sobre a ciência histórica e a 

didática da história, abrindo possibilidades para a pesquisa e utilização das 

várias linguagens como o suo de músicas e filmes no ensino de História sem 

deixar a narrativa histórica e o texto como principal referencia, objetivando atingir 

a formação de uma consciência histórica entre os alunos e alunas da educação 

básica. 

Palavras–chave: História, Ensino, Filmes, Musicas. 

 

ABSTRACT: This paper aims to discuss the use of movies and music in history 

lessons and also look to highlight the contributions of some authors that have 

recently been incorporated into this research proposal. In this sense it is intended 

to raise some questions about the teaching of history from the nineties until 

nowadays, major transformations period as the the separation of discipline 

History of publication of LDB of Geography, the PCNs and History of DCN and 

                                                           
 

 

 

57 Aluno do curso de Mestrado Profissional da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), turma 2015. 
58 O texto inicial foi apresentado para qualificação do curso de mestrado da UEMA/2015 a pesquisa está em curso.  
59 Os autores incluídos foram apresentados na disciplina historiografia e linguagens ministradas pelos Prof. Dr. 
ANTONIO EVALDO ALMEIDA BARROS e Profa. Dra. VIVIANE DE OLIVEIRA BARBOSA, no curso de Mestrado Profissional 
da UEMA/2015. 
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the level place the Curriculum Guidelines for the History of Education in 

Maranhao. The choice is justified because it is a time also of greater debate on 

the historical science and the teaching of history, opening up possibilities for 

research and using various languages such as sweat music and films in history 

teaching without leaving the historical narrative and the text as main reference, 

aiming to achieve the formation of a historical consciousness among students 

and students of basic education. 

Key - words: History, Education, Movies, Music 

 

INTRODUÇÃO 

A sociedade tem passado por várias transformações principalmente no 

acesso as informações e o conhecimento por outro lado passa por uma quebra 

de modelos e paradigmas todas estas mudanças apresentam seus reflexos na 

educação no ensino e na escola. 

O Século XX e o século da interatividade da agilidade do pensamento e 

do fazer. A comunicação à escrita e produção textual tem se diversificado 

acompanhando esta evolução, com a internet as possibilidades de utilização de 

diversas linguagens têm sido aprimoradas a cada dia.  

Na pré-história a humanidade buscou se comunicar através dos 

desenhos. Na Idade Antiga, provavelmente na Mesopotâmia a escrita foi 

elaborada eram passadas em placas de argila com registros do cotidiano e 

econômico. Outros povos evoluíram esta pratica como os egípcios utilizando o 

papiro e os romanos adaptando o alfabeto com caracteres mais próximos do 

nosso a Bíblia produzida na Idade Moderna já apresentavam toda esta evolução 

tecnológica da escrita e produção textual. 

Com a revolução industrial novas formas de comunicação se aprimoram 

para atender a sociedade industrializada. A evolução tecnológica chegou à 

produção de diversos meios de comunicação e a escrita teve que acompanhar 

esta evolução passando pelo telefone, o telegrafo, a internet e mais 

recentemente sites de relacionamentos como o WhatsApp. 

A escola e o ensino diante dessa demanda precisam passar por 

mudanças para contribuir como a formação de ser humano crítica e construtivo, 

ou seja, deixa de ser o local onde a mudança tem ocorrido muito lentamente se 
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comparada com “o volume de informações produzido em função das novas 

tecnologias”, como coloca CIAMPI (2001.p.2.); 

A partir do final do século XX, enfrentamos um novo 

desafio: o volume de informações produzido em função das 

novas tecnologias. A questão não está no acúmulo destes 

conhecimentos, mas na capacidade de selecionar, na 

formação do aluno, conceitos básicos, e desenvolver uma 

prática pedagógica consistente que permita à criança e ao 

jovem serem capazes de pesquisar informações 

substantivas para resolver um problema; de analisar, entre 

as possíveis soluções, a (s) mais adequada(s) ao seu 

contexto, e de utilizar diferentes tecnologias relativas às 

áreas de atuação. O novo paradigma é fruto da 

compreensão de que as competências desejáveis ao pleno 

desenvolvimento humano aproximam-se das necessárias 

à inserção no processo produtivo, recolocando o papel da 

educação como elemento de desenvolvimento social. 

O ensino de História dentro desse quadro se divide entre as práticas de 

muitos professores adeptos conscientes e ou não do método tradicional e os que 

procuram outros métodos que possam contribuir com a construção do 

conhecimento. 

A construção do conhecimento histórico na sala de aula precisa ser 

construída dentro de novas abordagens que favoreçam a participação dos 

alunos de maneira ativa no processo de construção do conhecimento. 

Tradicionalmente utilizamos o quadro o giz e o livro como recursos 

didáticos, no entanto como as mudanças ocorridas principalmente a partir da 

sociedade da comunicação e da informação e o advento de um aluno com novos 

comportamentos a utilização somente desses recursos tem se demonstrado 

longe da possibilidade de captação e aprendizagem desse novo alunado. Neste 

sentido o uso dos recursos como filmes e músicas podem proporcionar uma nova 

postura dos alunos nas aulas com mais intervenção e participação na construção 

do conhecimento histórico. 

As transformações ocorridas no século XX, como a interatividade e a 

comunicação como aspectos que influenciam o comportamento deste novo 

aluno neste sentido o ensino e a educação precisam acompanhar esta trajetória 
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procurando utilizar os recursos tecnológicos como complementos nas aulas de 

História. 

O ensino de História como disciplina foi sendo organizada no século XIX. 

A partir do colégio Pedro II no Rio de Janeiro. Nesta “fase o conteúdo e os 

métodos variaram mais a finalidade fundamental era a de constituir a” “identidade 

nacional”, a partir deste modelo outras instituições procuravam seguir sempre 

buscando a formação de setores da elite, o ensino de história privilegiava os 

feitos dos heróis os mitos fundadores da nação europeus, com ênfase nos 

grandes eventos de caráter político como coloca GUIMARÃES (1988, p.6): 

Assim, é no bojo do processo de consolidação do Estado 

Nacional que se viabiliza um projeto de pensar a história 

brasileira de forma sistematizada. A criação, em 1838, do 

Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB) vem 

apontar em direção à materialização deste 

empreendimento, que mantém profundas relações com a 

proposta ideológica em curso. Uma vez implantado o 

Estado Nacional, impunha-se como tarefa o delineamento 

de um perfil para a " Nação brasileira", capaz de lhe garantir 

uma identidade própria no conjunto mais amplo das " 

Nações", de acordo com os novos princípios organizadores 

da vida social do século XIX. 

No final do século XIX as críticas ao currículo humanista e a necessidade 

de formação de uma nova elite influenciou o surgimento do cientificismo. Ao 

atingirmos o século XX, as mudanças no mundo globalizado trouxeram novas 

abordagens para o ensino de. História provocando reformulações no conteúdo 

mais ainda seguindo os modelos e tendências de fora principalmente o francês 

o modelo implantado visa no geral a atender a esta demanda de mercado ou “do 

lugar social”, como CERTAU coloca: 

Nesta perspectiva, gostaria de mostrar que a operação 

histórica se refere à combinação de um lugar social, de 

práticas "científicas" e de uma escrita. Essa análise das 

premissas, das quais o discurso não fala, permitirá dar 

contornos precisos às leis silenciosas que organizam o 

espaço produzido como texto. A escrita histórica se 

constrói em função de uma instituição cuja organização 

parece inverter: com efeito, obedece a regras próprias que 
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exigem ser examinadas por elas mesmas. (CERTAU,1982, 

p.66). 

Os conteúdos e textos escolhidos seguiam o objetivo de transmitir valores 

universais a partir das escolas francesas, abordando a Historia geral e seu 

grande marcos; Antigo, Médio, Moderno e a partir de 1850 Contemporânea que 

faziam parte da História profana outra parte do estudo incluía a História Sagrada 

a História do Brasil ganhou autonomia a partir dos anos 50 como História da 

Pátria, oferecida para os alunos das series finais. Esta fase e caracterizada pelo 

ensino dos feitos heroicos dos mitos e fundadores da nação e o professor um 

reprodutor fiel do documento texto dentro de uma posição de neutralidade. 

Conforme BERUTTI; MARQUES (2009, p.108). 

[....] no século XIX a História ensinada privilegiava os feitos 

dos heróis os mitos fundadores das nações europeias, com 

ênfase nos grandes eventos de caráter político. 

Juntamente com conteúdos de abordagem laica, ensinava-

se também a história religiosa. Nesse modelo, ensinava-se 

História pensando em sua importância para a constituição 

da nacionalidade cabendo ao historiador uma posição de 

neutralidade e de imparcialidade, uma vez que sua função 

era o registro “verdadeiro” do que havia ocorrido. 

Neste modelo o professor é um transmissor do conhecimento e o aluno 

um receptor passivo do conhecimento, não há a preocupação com a criticidade 

do aluno utilizava-se o “ponto’’, questionários e exercícios com lacunas a serem 

completadas e a avaliação de caráter classificatório era centrada na 

memorização mecânica das informações transmitidas pelo professor. 

No final do século XIX as críticas ao currículo humanista e a necessidade 

de formação de uma nova elite influenciou o surgimento do cientificismo. Dessa 

forma, Bittencourt assevera:  

O mundo industrial que se espalhava pela Europa e pela 

América setentrional era incorporado por setores da nossa 

elite, que passaram a questionar o currículo humanístico e 

acentuavam a necessidade de introduzir as ciências da 

natureza para a formação das novas gerações. 

Matemática, a Física, a Química, a História Natural ou 

Biologia passaram a constituir saberes escolares 

definidores de uma formação intelectual voltada para a 
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configuração de um novo tipo de elite. (BITTENCOURT, 

2009, p.79-80) 

Um novo quadro se apresenta a partir da formação universitária de 

professores de História em meados do século XX. Eles apresentam uma crítica 

na direção da relação entre o ensino e a aprendizagem. 

Nas décadas de 50 e 60 surgiram críticas e novas propostas sobre os 

objetivos e métodos de ensino. Tal crítica provinha de professores formados 

pelos cursos de História criados a partir de 1934, cursos esses responsáveis pela 

profissionalização de um corpo docente que também se iniciava pela relação 

entre ensino e pesquisa. Segundo Bittencourt (2009, p.82) 

As críticas de educadores da época dirigia-se contra uma 

erudição histórica desvinculada de formação que 

fornecesse aos alunos elementos de autonomia intelectual 

ante os desafios econômicos impostos pelo setor 

empresarial e pelas políticas desenvolvimentistas, que 

visavam o crescimento industrial e tecnológico. 

Durante o regime militar um retrocesso nesta discussão pode ser 

percebido a partir da transformação da disciplina História e Geografia em 

Estudos Sociais e o direcionamento para o ensino técnico, a imparcialidade, e 

neutralidade do professor deveria ser a marca, sendo qualquer atividade 

proposta no ensino de vincular o ensino ao método considerado técnica 

subversiva. Bittencourt (2009, p.91) apresenta: 

[...] Estudos dirigidos, jogos de memorização, trabalhos em 

grupo para produção de textos, sem favorecer debates 

orais, aumento e favorecimento da produção de livros 

didáticos e os estudos do meio passaram a ser vistos como 

“técnica subversiva". 

As mudanças no mundo globalizado trouxeram novas abordagens para o 

ensino de História provocando reformulações no conteúdo mais ainda seguindo 

os modelos e tendências de fora principalmente o francês o modelo implantado 

visa no geral a atender a esta demanda de mercado. 

Á sociedade cabe a difícil tarefa de ser educada para 

competir e viver de acordo com a lógica do mercado, que 

exige domínios amplos do “conhecimento”. Para esse 
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modelo capitalista criou-se uma “sociedade “do 

conhecimento”, que exige além de habilidades intelectuais 

mais complexas, formas de manejar informações 

provenientes de intenso sistema de meios de comunicação 

e de organização e de se organizar mais autônoma. 

Individualizada e competitivamente nas relações de 

trabalho. (BITTENCOURT, 2009, p.101). 

Nesta direção foi elaborada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, onde se lê: 

[...] promulgada em 20 de dezembro de 1996, nos obriga a 

respeitar, ao estabelecer como finalidade da educação “o 

pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” 

(Art. 2º). E como finalidades do Ensino Médio, “a 

consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos”; “a 

preparação básica para o trabalho e a cidadania”; “o 

aprimoramento como pessoa humana, incluindo a 

formação ética e o desenvolvimento da autonomia 

intelectual e do pensamento crítico”; e “a compreensão dos 

fundamentos científico-tecnológicos dos processos 

produtivos” (Art. 35). 

Diante de tantas demandas acredita-se que o debate sobre o conteúdo, 

os objetivos e técnicas aplicados na Escola são debates colocados na ordem do 

dia e que devem ser aprofundadas sem procura soluções mágicas mais na 

direção da contribuição na formação de alunos críticos e autônomos que possam 

fazer uma leitura da sociedade e se colocar diante dela procurando melhora-la 

para todos. 

Os PCNs para o Ensino Médio compartilham da 

interpretação de que o mundo do século XXI está em 

constante e acelerada transformação, fruto da 

globalização. Ao longo do texto, surgem termos como 

sociedade do conhecimento ou sociedade tecnológica para 

classificar este mundo, que, supostamente, tende a 

fragmentar identidades. Dentro desta perspectiva de 

mudanças aceleradas, o aprender a conhecer ganha 

destaque dentre os demais princípios, pois pressupõe uma 

educação permanente para todos, fundada não mais na 

quantidade de informações, mas na capacidade de lidar 

com elas. (MAGALHÃES,2006, p.61). 
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O embasamento teórico em torno dos fundamentos do conhecimento 

histórico é primordial para o trabalho do professor de História, especialmente, 

nos dias atuais que refletem uma crise de paradigmas vividos pela sociedade 

pós-moderna, provocando a necessidade de mudanças nas formas de atuação 

do professor, que deve buscar novas formas de mediação do processo de ensino 

e aprendizagem e fazer uso de novas linguagens para atingir um melhor 

resultado junto aos alunos diante deste “novo horizonte cultural”. 

Sendo a pós-modernidade uma nova condição histórica e 

sendo o conhecimento histórico um conhecimento relativo 

às condições históricas de sua produção, portanto, não 

pode mais ser reproduzido a partir dos mesmos 

paradigmas, teorias e metodologias com as quais se 

produzia história na modernidade. (ALBUQUERQUE 

JÚNIOR, 2007, p. 55-56). 

As mudanças efetivas no fazer histórico são indiscutíveis perante uma 

sociedade em rápida transformação midiática e que predispõe ao ensino de 

História novas exigências didáticas e pedagógicas, ainda sob o efeito da pós-

modernidade, objeto de debates e controvérsias por parte dos historiadores, 

como considera Malerba (2006, p. 14): 

Passado certo tempo do impacto das teses pós-

estruturalistas, depois alcunhadas correta ou 

erroneamente “pós-modernas”, talvez já seja possível 

mensurar os limites de suas contribuições efetivas. Não 

sendo cabível aqui avaliar quantitativamente esse impacto 

na historiografia – que é muito menor do que faz crer o 

alarde com que as teses pós-modernas foram veiculadas –

, diríamos apenas que, no campo da teoria da história mais 

do que no da historiografia, o pós-modernismo 

efetivamente contribui para derrubar alguns dogmas, 

alguns postulados férreos que sobreviveram à derrocada 

de certas concepções de história herdeiras de alguns 

fundamentos iluministas, humanistas e cientificistas e 

ainda vigente em muitos pólos importantes durante a 

década de 1970. 

O conhecimento histórico não poderia ficar imune às influências das 

mudanças sociais e culturais, pois, como define Marc Bloch (2002), a história é 

a “ciência dos homens no tempo”. 
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O processo de conhecimento é a grande aventura e o amplo desafio que 

o educador enfrenta quando prepara as suas aulas e quando as desenvolve com 

os seus alunos (RUIZ apud KARNAL, 2010), principalmente, com as mudanças 

na sociedade refletidas na escola e no aprendizado, como propõe Mocellin 

(2009, p. 19): 

Até poucos anos, à escola (professores e, principalmente, 

alunos), não era facultado o questionamento dos métodos 

de apropriação do conhecimento – o saber histórico vinha 

“pronto” nos livros e apostilas didáticos e a memorização 

do conteúdo fático era não apenas suficiente, mas 

esperada. Hoje, espera-se tanto dos professores quando 

dos alunos, ao final do terceiro ano do Ensino Médio, que 

tenham noções dos métodos do conhecimento histórico e 

que possam ser críticos em relação à construção do saber 

histórico escolar. 

O ensino de História hoje, além de outras demandas, preocupa-se com o 

conhecimento histórico dos alunos, ou seja, como levar aos alunos uma 

compreensão histórica a partir de sua realidade social. 

Assim compreender a história com base nos 

procedimentos históricos tornou-se um dos principais 

desafios enfrentados pelo professor no cotidiano de sala de 

aula. Esse desafio é um passo interessante na construção 

de uma prática de ensino reflexiva e dinâmica, podendo-se 

afirmar que ensinar História é fazer o aluno compreender e 

explicar, historicamente, a realidade em que vive. 

(SCHMIDT; CAINELLI, 2009, p. 53). 

A construção do saber histórico em sala de aula como se apresenta na 

atualidade não é tarefa fácil, ou seja, costuma ser um trabalho árduo 

desenvencilhar-se de um Currículo com conteúdo linear que apenas repassa os 

conteúdos de História para um estudo que contribua para a construção 

sociocultural do ser humano e que vise contribuir na formação da cidadania, no 

sentido em que o indivíduo seja colocado como elemento que constrói a sua 

história e de seu grupo. Neste sentido, Brodbeck (2009, p. 12) afirma que: 

Ensinar História, teoricamente, deixou de ser a 

memorização de datas e nomes, a disciplina passou a 

oferecer ao aluno a possibilidade de construir 
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conhecimento a partir de experiências próprias e bagagem 

cultural. Reforçaram-se os diálogos entre pesquisadores, o 

saber acadêmico e as práticas em sala de aula. 

Desse modo, ensinar História deixa de ser uma transmissão de 

conhecimento para mediar-se o processo em busca de um ensino mais dinâmico 

e participativo, na ocasião em que os sujeitos não sejam apenas agentes 

passivos, como coloca AZEVEDO; LIMA (2011, p58). 

A aproximação do ensino com a pesquisa na educação 

básica, por meio do uso de diferentes linguagens e fontes, 

conforme Fonseca (2003), revela possibilidades de se 

substituir ou confrontar a única linguagem oficial do livro 

didático. A manutenção deste como material exclusivo de 

referência para o aluno, principalmente se em sala de aula 

houver espaço apenas para o trabalho com o texto principal 

do capítulo, retira do conhecimento histórico a contradição, 

a dúvida, a discussão e o debate, a partir de diferentes 

interpretações, e, consequentemente, leva o aluno a uma 

postura consideravelmente passiva. Qualquer fonte extra, 

relacionada ao que está sendo estudado, trabalhada de 

maneira problematizadora e com a devida orientação 

docente, de certo, contribuirá para que o aluno desab-

solutize informações, e, em decorrência disso, reflita sobre 

o que está estudando em sala de aula, perquirindo os 

meios informativos com as quais se depara. 

Neste viés, o uso de novas linguagens nas aulas pode contribuir com esta 

inovação da realidade educacional. Em virtude do exposto, este Projeto de 

Pesquisa visa pesquisar e entender como as novas linguagens estão sendo 

utilizadas pelos professores no ensino de História. Pois sabemos que o ensino 

desta ciência visa estudar as mudanças e as permanências existentes ao longo 

dos tempos na sociedade, procurando reestabelecer situações que aproximem 

o passado da realidade presente. 

No entanto, não se pode ensinar ou aprender os assuntos de História em 

sua totalidade, cabendo ao professor selecionar os conteúdos mais significativos 

a partir da análise prévia do conhecimento dos alunos. A escola e o ensino ante 

essa demanda precisam passar por mudanças para contribuir com a formação 

do ser humano crítico e construtivo. 
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A prática do ensino de História divide-se, geralmente, entre as 

experiências de muitos professores adeptos, conscientes ou não, do método 

tradicional, que procuram outros métodos que possam coadjuvar com a 

formação do conhecimento. 

Assim, percebemos que as mudanças no mundo globalizado trouxeram 

novas abordagens para o ensino de História, provocando reformulações no 

conteúdo e na prática docente. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, Lei 9394/96 estabeleceu dentre outras mudanças alterou a 

organização curricular em todos os sentidos como coloca ABUD (2006, p 

168/169). 

A Lei 4.024/61, de Diretrizes e Bases da Educação 

Brasileira, alterou a organização curricular em todos os 

seus sentidos: criou e eliminou disciplinas, alterou sua 

distribuição pelas diferentes séries e modificou a carga 

horária década uma delas. As disciplinas escolares 

relativas às Ciências Humanas sofreram cortes que as 

mutilaram para atender às necessidades provocadas pela 

entrada de disciplinas profissionalizantes no currículo – 

História e Geografia perderam espaço em uma das séries 

do curso ginasial: não se ensinava História na 3.ª série e 

não se ensinava Geografia na 4.ª série. Influenciados por 

ideias da Escola Nova, tendência pedagógica que se 

desenvolvera a partir das primeiras décadas do século XX, 

os programas escolares se curvaram aos cânones e ao 

predomínio das ideias da Psicologia da Educação como 

bases de apoio para a distribuição dos conteúdos. Houve 

então uma troca de conteúdos e nas primeiras duas séries 

passou-se a ensinar a História do Brasil e na 4.a série 

ginasial distribuiu-se a chamada História Geral. 

Nessa diretriz, foi elaborada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, Lei 9394/96, bem como as Diretrizes para o Ensino de História no 

Maranhão. A LDB estabelece uma formação com “[...] o aprimoramento como 

pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia 

intelectual e do pensamento crítico”; e o Artigo 35 ainda preconiza “[...] a 

compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 

produtivos” (BRASIL, 1996, online). 
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Já as Diretrizes Curriculares para o ensino de História no Maranhão (2014, 

p. 67): “Objetiva estimular nos estudantes a percepção de que são sujeitos 

históricos, cientes de que suas atitudes interferem na realidade e, que, a partir 

da análise crítica das experiências históricas, e possível (res)significar a 

sociedade.” 

Diante de tantas discussões, acreditamos que o debate sobre as técnicas, 

os conteúdos e os objetivos aplicados nas escolas são argumentações 

colocadas na ordem do dia, e que devem ser aprofundadas sem procurar 

soluções mágicas, mas na direção da contribuição para a formação de alunos 

críticos e autônomos que possam fazer uma leitura da sociedade e se colocar 

diante dela procurando melhorá-la em prol de todos. Neste sentido, 

concordamos com o seguinte argumento de NADAI (2003, p. 160): 

Em conclusão, pode-se afirmar que vivemos ainda uma 

conjuntura de “crise da história historicista”, mas as 

diversas propostas de ensino e as práticas docentes têm 

ajudado a viabilizar outras concepções de História, mais 

comprometidas com a libertação e a emancipação do 

homem. E a História, a mais política das ciências sociais, 

tem ressurgido das cinzas (onde a ditadura pensou 

sepultá-la), tal qual Fênix, mais fortalecida do que nunca. 

Apesar de ainda existirem “adolescentes que detestam a 

História” ou que não saibam tantos nomes e datas como 

antigamente, dificilmente encontraremos quem 

desconheça o papel da História para ajudá-lo na 

compreensão de si, dos outros e do lugar que ocupamos 

na sociedade e no dever histórico. 

Assim sendo, os diversos conteúdos a ser estudados, a diminuição do 

tempo (carga horária) para as aulas, o acesso às várias fontes de informação e 

do conhecimento, além do livro didático, um alunado mais interativo e dinâmico 

e a utilização de diversas linguagens no Ensino de História têm sido utilizados 

pelos professores para alcançar seus objetivos de aprendizagem. 

Notamos, ainda, que o uso de diversas linguagens no ensino foi 

intensificado com a Escola dos Annales (Escola Historiográfica), na França, a 

partir da década de 1930. O entendimento e a compreensão das fontes históricas 

se desenvolveram bastante e esta escola passou a utilizar pinturas, fotografias, 

filmes, móveis, roupas e músicas como fontes históricas. 
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Anteriormente, os historiadores utilizavam recorrentemente em suas 

pesquisas, as fontes escritas, principalmente os documentos ditos “oficiais” 

(documentos de governos, administrativos). A noção de documento escrito 

também se ampliou, passou-se a recorrer às cartas, aos diários íntimos, aos 

jornais, às receitas culinárias, etc. 

A inovação das fontes históricas proposta pela Escola dos Annales 

ampliou o universo das pesquisas históricas realizadas pelos historiadores. 

Consequentemente, aumentaram as possibilidades de o professor trabalhar em 

sala de aula com variados temas, como, por exemplo: o estudo das doenças, as 

epidemias, a história da alimentação, as festas típicas, entre outros. 

Conjecturamos, então, que o trabalho com fontes históricas em sala de 

aula requer cuidados, pois todo documento histórico expressa uma versão de 

um determinado fato ou momento. O professor precisa busca meios e estratégias 

como coloca MONTEIRO (2011, p.114). 

Nessa perspectiva, pensar o espaço da sala de aula como 

“lócus” argumentativo é um desafio pedagógico para o 

professor na produção de sentido histórico e na 

desnaturalização da realidade conforme senso comum. A 

nosso ver, a função epistemológica essencial da História 

ensinada desafia o professor a buscar meios e estratégias 

para que o aluno olhe com estranheza para o que 

comumente é naturalizado e, em muitas das vezes, 

dogmatizado. 

E para utilizar metodologias eficazes, o professor precisa construir um 

roteiro de análise para os alunos. Sobre o uso das várias linguagens em sala de 

aula, Moreira (2001, p. 36) argumenta: 

Como se conclui, relativamente às práticas pedagógicas, é 

nítido o predomínio do uso dos “livros e fichas escolares” 

e, também, dos “documentos históricos” (como textos, 

figuras, mapas) no contexto das aulas de História que, 

aliás, são muito marcadas pela “exposição dos 

professores”. Quanto às representações da História que 

mais agradam e em que mais confiam, os nossos alunos 

preferem os “museus e lugares históricos”, 

“documentos/fontes históricas” e “documentários 

televisivos” e manifestam pouco agrado pelas narrativas 
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dos professores que, contudo, respeitam e em quem 

confiam. 

O trabalho com diferentes linguagens contribui de forma positiva para a 

diversificação e a aprendizagem dos alunos, conforme posicionamento de Funari 

(2004, p. 98-101 apud AZEVEDO, 2010, p. 12): 

Além do trabalho com novos temas, é importante 

considerar a utilização de novas estratégias. A 

diversificação de meios didáticos consegue fazer com que 

o aluno se interesse pela aprendizagem e reflita, com 

resultados, portanto, muito melhores do que a simples 

memorização, sempre enganosa, temporária, de 

conteúdos históricos. Para o Ensino Médio, podemos 

acrescentar a sugestão de atividades com base em leituras 

dramáticas de comédias latinas ou gregas adaptadas para 

isso. Uma leitura dramática envolve tanto os alunos que se 

apresentam como os que assistem à apresentação. Isso 

exige uma pesquisa sobre a obra, o autor, o contexto 

histórico e social de sua produção; desenvolve os talentos 

dos leitores dramáticos e produz efeitos muitíssimo 

duradouros nas mentes dos educandos [...]. 

O uso de novas linguagens tem sido investigado de modo mais contínuo 

e a maioria dos pesquisadores aponta a sua utilização como positiva, aspecto 

que dá ao aprendizado uma maior significação. 

Por isso, é preciso compreender que o conhecimento 

significativo, também, é aquele que contribui, 

consideravelmente, para o processo de construção da 

identidade sociocultural do ser humano, no 

desenvolvimento de sua percepção em relação ao 

ambiente que o cerca, na escolha adequada das 

ferramentas que o auxiliam na interação com a realidade 

em que vive e nesta interferência; e, principalmente, na 

interação com o outro e com o grupo. (HIPÓLIDE, 2012, p. 

17-18). 

E a historiadora continua ao observar que: 

Considerando que contextualizar é uma das formas de dar 

significado ao conhecimento, sugerem-se atividades 

práticas com imagens; filmes charges; textos produzidos 
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pela mídia jornalística – impressa, audiovisual e eletrônica 

– composições e videoaudioções, musicais, etc., com o 

objetivo de, em cada tema, retira o caráter imóvel do 

passado. (HIPÓLIDE, 2012, p. 21). 

Os diferentes tipos de linguagens podem introduzir o aluno no registro do 

uso de documentos históricos não escritos como os “[...] objetos de museus que 

compõem a cultura material são portadores de informações sobre costumes, 

técnicas, condições econômicas, ritos e crenças de nossos antepassados” 

(BITTENCOURT, 2009, p. 353). 

Entre as várias possibilidades de utilização de linguagens nas aulas de 

História, temos o uso de filmes, que nas aulas de História tem sido cada vez mais 

frequente, seja o filme completo ou trechos, até mesmo nas Universidades que 

durante muito tempo apenas utilizavam os textos escritos. Percebemos, então, 

que estas linguagens têm nas últimas décadas sido cada vez mais utilizadas, 

principalmente, pelos adeptos da Nova História. 

O uso de filmes nas aulas requer planejamento e muita responsabilidade 

por parte do professor, como constata Mocellin (2009, p. 78): 

Se considerarmos a produção cinematográfica com o 

conteúdo histórico em todas as suas influências – de 

desenvolvimento de consciência histórica, ideológica e 

cultural – entenderemos a responsabilidade que a escola 

(especialmente, mas não exclusivamente, na figura do 

professor de História) tem perante seus alunos: a de 

oferecer um contraponto com suficiente embasamento 

para que o aluno possa construir uma visão mais ampla e 

crítica do mundo. 

O número de trabalhos sobre o uso das diferentes linguagens no Ensino 

de História tem sido cada vez mais crescente contribuindo de certa maneira para 

o aprimoramento e formação dos professores que queiram utilizar além dos livros 

didáticos outras linguagens no ensino aprendizagem dos alunos. 

Os filmes ou trechos de filmes estão disponíveis em vários formados e 

locais da internet como no site do da Secretaria de Educação do Paraná, traz 

uma proposta interessante com trechos dos filmes, sinopse, resumos e proposta 

de utilização de questões em sala de aula, sobre os filmes Bittencourt coloca; 
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...Produções modernas, como os filmes, registram a vida 

contemporânea e reconstroem o passado, revivendo 

guerras, batalhas e amores de outrora, ou ainda imaginam 

o tempo futuro. Trata-se de imagens em movimento e com 

som. Os filmes não são registros de uma História tal qual 

aconteceu ou vai acontecer mais representações que 

merecem ser entendidas e percebidas não como diversão 

apenas, mas como um produto cultural capaz de comunicar 

emoções e sentimentos e transmitir informações. 

(Bittencort,2009 p.353). 

O professor deve incentivar a leitura e a análise dos diversos aspectos do 

filme para conseguir resultados mais significativos na aprendizagem. 

[...] O filme, compreendido como objeto de análise, traz 

consigo aspectos que ultrapassam os objetos de quem o 

criaram, porque sua produção está sempre inserida numa 

realidade histórica. Sua utilização como recurso didático 

pressupõe um exercício critico, no qual professores e 

alunos deverão tornar-se aptos a ler. Considerando esses 

elementos, o filme pode ser um poderoso aliado para a 

discussão de comportamentos, visões de mundo e 

identidade de uma sociedade em dado momento histórico. 

(FERREIRA; FRANCO, 2009, p. 128 apud PAZ, 2012, p. 

19). 

Outra linguagem que pode ser utilizada para o aprendizado de História, 

na linha da “Nova História”, é a música, por ser uma nova abordagem que, como 

a utilização de filmes e outros suportes, apresenta a objeção da falta de formação 

e de pesquisa por parte dos professores, mas que se utilizada representa um 

grande potencial, e se bem planejada, uma grande contribuição para a 

construção do conhecimento em sala de aula. 

Azevedo e Lima (2011, p. 60) corroboram sobre essa questão afirmando 

que: 

No entanto, se existe certa facilidade em usar a música 

para despertar interesse em sala de aula, o problema que 

se apresenta para o professor de História é a 

transformação da música, considerada veículo de 

descontração proporcionado pela audição, em fonte de 

investigação, momento de exercício intelectual. O que se 

busca ao transformar a música ou a letra da canção em 
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linguagem a ser compreendida e fonte a ser questionada, 

é o ato de pensar a música e não apenas de ouvi-la. 

Transformar o lazer em momento de reflexão é o desafio 

do professor de História, comprometido com um processo 

de ensino-aprendizagem contextualizado. 

Sobre a utilização da música nas aulas de História também tem surgido 

uma variedade de trabalhos principalmente monográficos, além de produções 

como da editora positivo que disponibilizou um CD com músicas para serem 

utilizadas nas aulas de História. Uma lista com 170 músicas que podem ser 

utilizadas em aulas de História está disponível no blog da professora Alessandra 

Ferreira e um trabalho bastante interessante e o trabalho de Rossi sobre o uso 

da música do Cantor Zeca Baleiro nas aulas de História; 

Por que Zeca Baleiro? Pela leitura que ele faz, em suas 

canções, da sociedade contemporânea: apesar de não 

admitir ser um compositor crítico ou um músico atuante, 

como os grandes compositores da MPB da década de 

1970, Baleiro possui um olhar interessante para a 

sociedade e o tempo em que vive, sendo um dos mais 

importantes músicos brasileiros da atualidade, ou da nova 

MPB, em que se agrupam Lenine, Chico César, entre 

outros. Acredita-se que, ao levar a obra do cantor para a 

sala de aula, o professor poderá dialogar com amplas 

questões da contemporaneidade, como a veiculação de 

valores, a sociedade de consumo, o embate entre o 

tradicional e o moderno, as noções de conformismo e 

individualismo que permeiam o social, as transgressões, as  

transformações e as permanências sociais, o desconforto 

com o estabelecido, a solidão contemporânea, o 

individualismo, o imobilismo de ação, o rumo tomado pela 

sociedade atualmente, o trabalho, a “boa vida”, o apego ao 

dinheiro, os padrões de beleza ocidentais atuais, o pós-

moderno, o uso de palavras estrangeiras, a tecnologia e o 

progresso, a desvalorização do artista popular, entre 

outras. E também os costumes, a religião, a cultura popular 

e também o folclore (principalmente o folclore maranhense) 

– enriquecendo, assim, o conteúdo das aulas. (Rossi, p.3) 

Na sociedade atual temos acesso a uma variedade de fontes de 

informações que chegam até a sala de aula e que precisam serem transformados 

em saberes. O estudo de novos temas e ao lado dos grandes eventos históricos 
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aumenta ainda mais a demanda e requer formas de abordagens e seleção de 

conteúdos. Neste sentido os pcns de história colocam; 

O estudo de novos temas, considerando a pluralidade de 

sujeitos em seus confrontos, alterando concepções 

calcadas apenas nos “grandes eventos” ou nas formas 

estruturalistas baseadas nos modos de produção, por 

intermédio dos quais desaparecem de cena homens e 

mulheres de “carne e osso”, tem redefinido igualmente o 

tratamento metodológico da pesquisa. A investigação 

histórica passou a considerar a importância da utilização 

de outras fontes documentais, além da escrita, 

aperfeiçoando métodos de interpretação que abrangemos 

vários registros produzidos. A comunicação entre os 

homens, além de escrita, é oral, gestual, sonora e pictórica. 

(pcns p.21). 

Na sala de aula a utilização do livro didático e um dos recursos mais 

acessível a alunos e professores como coloca Berrutti e Marques; 

O texto didático, veiculado em livros específicos, tem sido 

um dos principais recursos educacionais utilizados por 

professores e alunos deste o século XIX. Por se trata de 

um instrumento pedagógico ou de um depositário de 

conteúdos, ele ocupa lugar de destaque na intermediação 

entro saber cientifico, multifacetado, produzido nas 

universidades, e o saber escolar, didático, recortado e 

desenvolvido em sala de aula. (pág.97)  

As utilizações de outras linguagens complementam o uso do livro didático 

na medida em tornam as aulas mais dinâmicas, participativas e construtivas. O 

resultado do ensino fica mais palpável na medida em que os alunos se sentem 

construtores do conhecimento, como coloca, Brodbeck; 

Ensinar História, teoricamente, deixou de ser a 

memorização de datas e nomes, a disciplina passou a 

oferecer ao aluno a possibilidade de construir 

conhecimento a partir de experiências próprias e bagagem 

Cultural. Reforçaram-se os diálogos entre pesquisadores, 

o saber acadêmico e as práticas em sala de aula. 

(Brodbeck,p.12). 
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As pesquisas sobre a utilização das músicas em escolas são recentes, 

como comprova, Napolitano (2002, p. 5): 

A História, no seu frenesi contemporâneo por novos 

objetos e novas fontes, tem se debruçado sobre o 

fenômeno da música popular. Mas esse namoro é recente, 

ao menos no Brasil. A música popular se tomou um tema 

presente nos programas de pós-graduação, 

sistematicamente, só a partir do final dos anos 70, sendo 

que o boom de pesquisas, no Brasil, ocorreu a partir do 

final dos anos 80. Apesar da presença constante do tema 

nos trabalhos acadêmicos, há muito o que discutir, debater, 

investigar. Chegamos num momento, nesta virada de 

século, em que não se pode mais reproduzir certos vícios 

de abordagem da música popular, sob o risco de não ser 

integrado ao debate nacional e internacional. Em minha 

opinião, esses vícios podem ser resumidos na operação 

analítica, ainda presente em alguns trabalhos, que 

fragmenta este objeto sociológica e culturalmente 

complexo, analisando “letra” separada da “música”, 

“contexto” separado da “obra”, “autor” separado da 

“sociedade”, “estética” separada da “ideologia”. 

Diante do exposto, infere-se que a História se faz com documentos 

escritos, sem dúvida. Quando estes existem. Mas, pode fazer-se, e deve fazer-

se, sem documentos escritos, quando não existem. Com todos os recursos que 

a habilidade do historiador lhe permite utilizar para fabricar o seu “mel, na falta 

das flores habituais” (FEBVRE, 1989). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Então, o uso de diversas linguagens pode aguçar o entendimento entre a 

fala do professor e o aprendizado, promovendo maior participação, quando bem 

planejado, ou seja, não apenas para complementar o horário, deixar o aluno 

quieto ou algo do tipo, e sim incentivar a pesquisa e ampliar o conhecimento, 

visando contribuir para a formação de um aluno crítico e participativo da sua 

história, da sua comunidade e da História como um todo e que contribua para a 

formação da sua consciência histórica como coloca RUSEN(2007,p.16): 
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…Aqui é necessário reformular ideias sobre consciência 

histórica como sendo um fator básico na formação da 

identidade humana relacionando estes conceitos com o 

processo educacional, que também é básico para o 

desenvolvimento humano. Metodologicamente, a didática 

da história pode usar métodos estabelecidos da psicologia 

e sociologia e reestrutura-los de acordo com a 

peculiaridade da consciência histórica. 

A construção do saber histórico em sala de aula como se apresenta na 

atualidade não é tarefa fácil sair de um Currículo com conteúdo linear que 

apenas repassa os conteúdos de História para um estudo que contribua para a 

construção sócio cultural do ser humano que vise a contribuir construção da 

cidadania no sentido em que se coloque como elemento que constrói a sua 

História e de seu grupo. 

Portanto, ressaltamos que com este Projeto de Pesquisa não 

pretendemos avaliar o trabalho dos professores, em particular almejamos 

ampliar o debate sobre as várias linguagens, suas utilizações e seus resultados 

para o ensino, principalmente, no momento em que temos um alunado mais 

participativo e interativo com opiniões e interesse em participar do processo 

criacional das aulas. 
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A HISTÓRIA E O DESEJO EM HILDA HILST 

Fernanda Rodrigues Galve 

 

RESUMO: O presente artigo resgata a ação poética da escritora Hilda Hilst 

(1930-2004) frente ao mundo do saber e do poder através da força da palavra 

escrita e cantada.  A mitologia, o corpo e a sexualidade permeiam essa 

provocação social no poema Ode descontínua e remota para flauta e Oboé. De 

Ariana para Dionísio presente no livro Júbilo memória, noviciado da paixão de 

1974 que foi musicado por Zeca Baleiro em 2006. Aqui o poema deseja, vivência 

e apreende a História. As representações do erótico e do feminino trazem uma 

preocupação mimética do mundo em seus poemas. A palavra para Hilst tem um 

poder subversivo em contato com a força política e as questões existenciais e 

filosóficas. A obra analisada traz a sensibilidade e o encontro da palavra com a 

história com um olhar feminino para a liberdade e o desejo.   

Palavras-Chave: Poesia. Mimese. Gênero 

 

Neste breve artigo será exposto o resgate filosófico e histórico na obra 

poética de Hilda Hilst em múltiplos tempos da memória.  Memória do período da 

produção da obra e de sua preocupação mimética com o tempo feminino em um 

mundo de proibições e de desejos.  A autora Hilda Hilst (1930-2004) apresenta 

no livro Júbilo memória, noviciado da paixão de 1974 o poema Ode descontínua 

e remota para flauta e Oboé. De Ariana para Dionísio. O poema é dividido em 

dez cantos que formam a ode. Onde a palavra escrita além de ser dita deve ser 

cantada. E no ano de 2004 por decisão da autora sua aspiração foi realizada. A 

obra foi musicados por Zeca Baleiro em um cd só com vozes femininas.   

Percebe-se neste poema o encontro de dois personagens mitológicos que 

rompem espaços dos desejos descontínuos em lugares de diálogo com vida. 

Além de uma valorização do desejo e da contemplação do objeto amado no que 

é revelado pelas palavras femininas de Ariana. 

O poema de Hilst apresenta universalidades de sentimentos e produz 

reflexão entre o que é dito e feito pela busca amorosa. Na ode, a palavra deseja, 

provoca e vivência a História. As palavras de Ariana trazem representações do 

erótico e do feminino com uma preocupação mimética do mundo. A palavra para 

Hilst tem efeito provocador em contato a vida social, política e ao mesmo tempo 
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com sua individualidade na busca de respostas existenciais e filosóficas no 

momento de sua produção escrita. Deste modo, a ditadura militar brasileira e as 

suas proibições são escritas e apreendidas mimeticamente e simbolicamente 

através do mito de Ariana e Dionísio. A liberdade do corpo feminino e do amor 

provocam em momentos de dor e cerceamento questões polêmicas no social. 

Aqui, na leitura da ode, o leitor é livre para sentir, desejar, esperar e acender 

paixões. A ode apresenta a sensibilidade no encontro da palavra com a história 

através do olhar feminino para o desejo. Como Paul Ricoeur define: 

O objeto mimético articula-se com uma temporalidade 

preexistente, que pode ser renovada indefinidamente pela 

reconstrução que dela faz o receptor, com sua leitura 

particular ou uma nova representação produzida por um 

outro criador, que faz daquela obra o seu objeto – modelo 

de representação. (RICOEUR, 1997) 

Neste sentido o poema é fruto do social e percorre a realidade através de 

universalidades e possibilidades que transcende o histórico. Ao encarnar na 

história o poema traz a experiência, provoca e transgride o mundo 

mimeticamente violando o tempo. A palavra quer ser propagada e não apenas 

dita. A poeta é um ser consciente da transformação e do discernimento 

produzido. A palavra abala e abrange a vida. O poema é atemporal, pois percorre 

o momento de sua produção e o de quem o lê. Como salienta Paul Ricoeur: “o 

mundo é o conjunto das referências abertas por todos os tipos de texto 

descritivos ou poéticos que li, interpretei e amei” (RICOUER, 1997:708). Deste 

modo, a ação mimética “reconstrói tempos e renova o olhar e a leitura da vida 

representada em poesia” (COSTA, 1992:52) nos saberes, gestos e gostos do 

viver.  

Ao ler a poesia de Hilst nota-se que os espaços femininos e sociais 

atravessam as temporalidades do desejo. A experiência une-se com o desejo 

individual e sua ode traz o lado complexo e social da vida produtiva. Neste 

sentido a mimese afirma-se como a representação do que pode e poderia ser. A 

poeta diz efetivamente sim a vida e ao que poderia ocorrer no sentido do 

verossímil e do necessário do desejo humano, o Amar.  

A mimese não se circunscreve a verdade, mas ao possível, do homem em 

ação (COSTA,1992:47). Portanto, a mimese poética aproxima-se do sujeito em 
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ação. Sujeito produtor e construtor da própria vida e desejos.  Deste modo, suas 

angústias e pensamentos são expostos. Poesia é a consciência em busca do 

conhecimento da vida produtiva. E a poeta Hilda Hilst trabalha com 

possibilidades, provas, memórias e vontades femininas. 

Assim, a poeta percorre um amor mitológico que se assemelha com sua 

própria vida. Percorre o conhecimento grego de que a poesia é uma fonte de 

saberes imitativos que divulgam informações que dão sentidos ao mundo 

(ARISTOTELES,2004). Para Hilst a poesia é um gesto mimético da busca da 

verdade possível. Ao lidar com a mitologia de Ariana e Dionísio, a poeta, 

apresenta uma das figuras femininas ligadas diretamente a imortalidade e ao 

poder de decisão.  

Ariana de Dionísio e de Teseu. A mulher que escolhe a eterna espera por 

Dionísio. Nota-se neste sentido um resgate mitológico na poesia que revela e 

surpreende por diferentes olhares no tempo ao passar a iluminar aspectos novos 

do objeto, o desejo e a liberdade feminina. 

Deste modo, a escritora Hilda Hilst provoca, busca saída através do 

conhecimento e da realidade feminina em tempos de não escolhas, em tempos 

de ditadura. O período dos anos 70 no Brasil, repressor em que a mulher deseja 

igualdade, direitos a autonomia e a cidadania. A poesia apreende a realidade 

não importando se chega a verdade. No poema a realidade é apenas mimetizada 

e limitadora da história. 

O poema escrito em ode oferta e provoca alternativas de olhares sobre o 

mundo das vivências e experiências humanas. A palavra não tem limite e 

provoca lucidez no diálogo com a vida. Nesta obra De Ariana para Dionísio a 

poeta oferece reflexões referente a mulher e ao desejo representadas pela 

memória e anseio do amor. A personagem mitológica Ariana canta o seu desejo 

para Dionísio. A personagem Ariana a todo o momento tenta concretizar o desejo 

humano e a busca pelo prazer dos deuses. “o amante arrebatado que deseja ter 

junto de si todo o tempo, o amado que lhe falta.”( Pecora,1997:12) Como dito na 

Ode I: 

É bom que seja assim, Dionísio, que não venhas. 
Voz e vento apenas 
Das coisas do lá fora 
E sozinha supor 
Que se estivesses dentro 
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Essa voz importante e esse vento 
Das ramagens de fora 
Eu jamais ouviria. Atento 
Meu ouvido escutaria 
O sumo do teu canto. Que não venhas, Dionísio. 
Porque é melhor sonhar tua rudeza 
E sorver reconquista a cada noite 
Pensando: amanhã sim, virá. 
E o tempo de amanhã será riqueza: 
A cada noite, eu Ariana, preparando 
Aroma e corpo. E o verso a cada noite 
Se fazendo de tua sábia ausência. 

Na “reconquista a cada noite” retoma o sabor que na ausência o desejo e 

a espera aguçam o amor. A espera surge juntos com incompreensão da 

liberdade praticada pelo ato de Amar. Neste sentido o poema propõe um espaço 

de espera e de anseio enfrentada pela vontade feminina. O que é dito reflete 

ações que levam a idealização do desejo. A liberdade do corpo e dos espaços 

de dominação abrangem uma realidade individual da autora frente a sociedade 

machista e sufocante. Ariana representa no poema o imergir dos ideais de 

liberdade do corpo e de decisão pessoal em contexto de censuras. O poema, 

desta forma, envolve-se no campo da memória pessoal dita por Hilst em 

entrevista apresentada na revista Veja: 

Foi assim: quando jovem, eu tinha uma vida muito 

tumultuada, turbulenta. Gostava muito das emoções. 

Gostava de me apaixonar muitas vezes (eu me apaixonei 

muitíssimas vezes). Gostava de viajar, essas coisas de que 

todo mundo gosta. Mas, aí, a vida foi ficando tão emotiva o 

tempo todo; aconteciam tantos dramas pessoais! Porque 

eu me apaixonava muito, mas, depois, me desapaixonava. 

Era uma coisa estranha. Às vezes a pessoa me via e dizia: 

“Puxa, eu encontrei a mulher da minha vida”. E eu repetia 

todas essas coisas que nós dizemos todos: “Eu te amo, 

meu bem”; “É para sempre?” “Para sempre”; “É até a 

morte?” “É, até a morte”. Mas então acontecia qualquer 

coisa química em mim. Eu ia, automaticamente, ficando 

tristinha. São Francisco diz que “o corpo é o nosso irmão 

burro”. Ele deseja uma coisa e, depois, deseja outra. Por 

causa dessa inconstância minha, as coisas iam ficando 

muito dramáticas: várias pessoas queriam me matar, era 

horrível. Não era algo que fazia para ofender a pessoa; era 

algo impossível mesmo de retomar.( RODRIGUES, 2013 ) 
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Percebe-se que no processo de escrita, a vida de Hislt é mimetizada, pois 

o amor e a paixão são emoções universais e que de certo modo inconstante. 

Destarte, “antes de ser mulher e mesmo amando Dionísio, Ariana é poeta, ou 

seja, sua essência é a criação poética, tomada como a energia que rege a força 

amorosa definidora do Outro” (Moura, 2007:02).  

A sociedade brasileira define padrões de casamento e papéis sociais 

durante a década de 70. A ode de Hilst, escrita neste período, aborda a 

inconstância do desejo e a liberdade do querer da mulher que anseia liberdade. 

Liberdade frente a regras, padrões e preceitos de uma sociedade machista. A 

mulher deseja o amor, o trabalho e a família sem seguir modelos.  Percebe-se 

na ode II esse amor dionisíaco repleto de desejo, de prazer e de êxtase que 

promovem para o humano questionamentos de incompletude e de união ao 

outro: 

A condição humana de proximidade com as inquietudes 

explicadas nos mitos é o que caracteriza o arquetípico das 

imagens primordiais coletivas, imagens reiteradas pelas 

artes, aqui, a arte da poesia Quando Eros inspira as uniões 

amorosas, rompe com o desejo e ausência. Todavia, 

apesar do amor ser ponte para a completude, a união nada 

mais é que momentânea. (MOURA, 2007:03) 

Deste modo no poema amar e ser amado são carências do desejo e da 

espera permeados pela liberdade. O ser amado revela-se algo momentâneo mas 

muito aguardado. Pois sendo mulher, Ariana, deseja e ama a ausência do outro 

para se sentir inteira. Como observa-se na Ode II: 

Porque tu sabes que é de poesia 
Minha vida secreta. Tu sabes, Dionísio, 
Que a teu lado te amando, 
Antes de ser mulher sou inteira poeta. 
E que o teu corpo existe porque o meu 
Sempre existiu cantando. Meu corpo, Dionísio, 
É que move o grande corpo teu 
Ainda que tu me vejas extrema e suplicante 
Quando amanhece e me dizes adeus. 

Nota-se nestes versos que a vida secreta de Ariana é a poesia. Poesia da 

feminilidade e da proteção da união com o amado Dionísio. Que “antes de ser 

mulher” é inteira poeta e  seu erotismo e  seu corpo desejam esse amor 

descontínuo. A descontinuidade apresentada pela palavra de Hilst, representa o 
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erótico feminino, único de Ariana que escolhe o amor e o seu amado, seu libido, 

desejos e vontades a serem realizados. Pois o erótico na Ode II: 

A ode II revela a voz de Ariadne, recriada por Hilda Hilst 

como Ariana. Trata-se de uma voz imantada de poesia e 

simbólica de uma intimidade que repousa no canto da 

poesia como a essência concomitante do que é e deixa de 

ser o Eu. A criação, subentendida nos versos a seguir, é 

uma força amorosa, definidora do Outro, do canto poético 

e do corpo. Será percebido, na interpretação dos versos, 

que “corpo” é uma imagem essencial da presença do Eu 

na constituição do Outro, mas trata-se também de uma 

imagem que abarca a energia dionisíaca, aproximada de 

um desejo que atinge o delírio. (MOURA,2007:03) 

Percebe-se que as mulheres brasileiras na década de 70 começaram a 

denunciar e a propor organizações feministas em busca de direitos das 

mulheres. Onde seu corpo e seu desejo são suas escolhas. A principal escolha 

é de ter direito ao seu próprio corpo e aos seu desejos. Como explica Margareth 

Rago: 

A psicanalista feminista reforçava sua crítica observando 

como para ser ao mesmo tempo "moderna e atraente 

dentro dos padrões da boneca de luxo de antigamente", a 

mulher precisava consumir muito mais, no interior de um 

sistema de referências ditadas pelo mundo masculino, em 

que o corpo feminino deveria ser jovem, limpo, ágil, magro, 

cheiroso e rígido para ser aceito. Propunha radicalmente "a 

subversão de nossos conceitos estéticos": 

"A maior beleza é a do corpo livre, desinibido em seu jeito 

próprio de ser, gracioso porque todo ser vivo é gracioso 

quando não vive oprimido e com medo. É a livre expressão 

de nossos humores, desejos e odores; é o fim da culpa e 

do medo que sentimos pela nossa sensualidade natural; e 

a conquista do direito e da coragem a uma vida afetiva mais 

satisfatória; é a liberdade, a ternura e a autoconfiança que 

nos tornarão belas. É essa a beleza 

fundamental.”(Rago,1996:39) 

Nos anos 70 a mulher brasileira protagoniza suas escolhas na busca pela 

independência. Sua liberdade vem do trabalho, da liberação sexual e no 
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casamento. O amor, a paixão e o corpo feminino são símbolos da liberdade e de 

sua autoconfiança. A sua sensualidade e beleza ditam suas ações frente ao 

mundo que deseja mudanças. A mulher tenta, neste período, autonomia nos 

campos da economia, política, social e familiar. Porém a censura e o preconceito 

contra essa liberdade feminina marcam temas como contracepção e o divórcio. 

E a liberdade desejada revoluciona os costumes e o sexo. Mudanças são 

percebidas nas roupas, no corpo, nas reinvindicações de igualdade de direitos, 

salário e de decisões e direito ao prazer. Como apresentado na Ode III: 

A minha Casa é guardiã do meu corpo. 
E protetora de todas minhas ardências. 
E transmuta em palavra 
Paixão e veemência 
E minha boca se faz fonte de prata 
Ainda que eu grite à Casa que só existo 
Para sorver a água da tua boca. 
A minha Casa, Dionísio, te lamenta 
E manda que eu te pergunte assim de frente: 
À uma mulher que canta ensolarada 
E que é sonora, múltipla, argonauta 
Por que recusas amor e permanência? 

Na ode o corpo do amado só existe porque ele próprio produz poesia, ou 

melhor, porque ela canta e quer encantar com as palavra a sua morada. E há a 

liberdade na espera e de escolha. Suas ardências em sua casa, seu corpo 

convidam Dionísio pois “a cada noite, eu Ariana, preparando /Aroma e corpo. E 

o verso a cada noite/Se fazendo de tua sábia ausência”  

Enfim, neste pequeno percurso de análise entre a história e a literatura 

percebe-se como a escritora Hilst consegue com sua poesia uma liberdade em 

diálogo com suas vivências e suas leituras da realidade. Aqui a palavra, escrita 

e cantada provém do espaço da memória da escritora e seu mundo vivenciado. 

Entre a provocação subversiva dos sentidos e da inadequação imposto pela 

realidade. Formulada nesta conjectura a subjetividade da escritora na 

experiência com a arte da palavra, manifesta-se exprimindo suas formas 

particulares de sentir o mundo. 

A obra analisada utiliza e recupera imagens de uma feminilidade em 

construção de momentos de não liberdade imposta pela sociedade. A poesia de 

Hilst presentifica realidades feministas que reinterpretam o mundo das 

proibições. Uma sociedade permeada de dúvidas e em busca de identidades e 
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tensões políticas. Neste contexto, a autora dialoga com o tempo da história e 

resiste à imposição da norma. Sua escrita combate às condições de existência 

presentes e seus pensamentos ditos pela personagem Ariana possibilitam novas 

condições de liberdade da mulher. (GALVE, 2014:03) 

A escritora constrói suas obras na interação mimética com a história. 

Deste modo, o texto é impregnado de marcas sociais e históricas A Ode de Hilst 

relaciona-se com a realidade de forma mimética e transgride a história da mulher 

em tempos de mudanças sociais. Como poeta consciente do seu papel no 

mundo ela utiliza o tradicional, o mitológico para apresentar o desejo feminino 

com diferentes olhares para o real. 

Portanto, suas palavras provocam e abalam o leitor pois a palavra quer 

ser a mutação do que está ocorrendo no tempo do desejo feminino. Hilda Hilst 

não apenas diz ela recupera a sensação da espera, do desejo, e da necessidade 

do outro mas, principalmente a escolha da liberdade de seu corpo. 

A vida dita, cantada e escrita em palavras inquieta a possibilidade do real 

e diz conscientemente a sua relação transformadora no social de mulheres 

decididas. Assim, a poeta não pode compor bem a menos que conheça o seu 

assunto e se não possuir tal conhecimento jamais conseguirá ser poeta. 

A poeta Hilst conhecedora das angustias femininas apreende em palavras 

as maravilhas e as misérias existentes nesta realidade. E suas palavras se fazem 

corpo em sua ode e é transformada pelo olhar do leitor ao desenvolver uma re-

sensibilização. A poesia é sensorial, palavra, música e corpo como dito na poesia 

“E que é sonora, múltipla, argonauta”. 

A ode aqui analisada afeta o social e a forma de pensar o mundo 

poeticamente através de imagens de metáforas mitológicas. Suas palavras falam 

da realidade que a cerca não como rememoração mas como forma de 

conhecimento, um texto desejante da liberdade provocadora. 

A palavra poética é corporificada na metáfora de Ariana que torna-se 

visual a sua angustia e espera pelo Amor. Deste modo, o sentimento é mimético 

pois é humano em função de uma experiência do olhar para o mundo feminino.  

E molda a relação com o mundo da sensibilidade. A vida ativa promove o 

encontro da palavra com a ação prática. E no comportamento, na emoção de 

viver e amar e de reconhecer e desejar. A vida concreta ao mais profundo 

movimento da vida, o amor livre. A palavra de Hilst mimetiza vivencias e 
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encontros que em contato com o social feminino produz sensibilidade, pois afeta 

e comove com relação ao outro. Nas contradições do viver produz a 

sensibilidade e a reflexão referente ao desejo, corpo, prazer e erótico. Como na 

Ode VI:  

VI 

Três luas, Dionísio, não te vejo. 
Três luas percorro a Casa, a minha, 
E entre o pátio e a figueira 
Converso e passeio com meus cães 

E fingindo altivez digo à minha estrela 
Essa que é inteira prata, dez mil sóis 
Sirius pressaga 

Que Ariana pode estar sozinha 
Sem Dionísio, sem riqueza ou fama 
Porque há dentro dela um sol maior: 

Amor que se alimenta de uma chama 
Movediça e lunada, mais luzente e alta 

Quando tu, Dionísio, não estás. 

Nesta espera Ariana e Dionísio criam corpo na representação do amor e 

da paixão e nas ambiguidades vida e morte, raso e profundo. O mito está no 

encontro do humano com o divino e na crítica da sexualidade. Porém Ariana é 

completa mesmo no desejo “Porque há dentro dela um sol maior”. E no 

apresenta as transformações de seu tempo feminino de desejos descontínuos. 

E finaliza com a Ode X: 

Se todas as tuas noites fossem minhas 
Eu te daria, Dionísio, a cada dia 
Uma pequena caixa de palavras 
Coisa que me foi dada, sigilosa 
E com a dádiva nas mãos tu poderias 
Compor incendiado a tua canção 
E fazer de mim mesma, melodia. 
Se todos os teus dias fossem meus 

Eu te daria, Dionísio, a cada noite 

O meu tempo lunar, transfigurado e rubro 

E agudo se faria o gozo teu. 
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O poema Ode descontínua e remota para flauta e Oboé. De Ariana para 

Dionísio revoluciona a linguagem ao falar e pensar o mundo da ditadura por 

ângulos do desejo feminino. No poema a autora propõe um olhar múltiplo para o 

novo na experiência do desejo “que se faz melodia a cada noite”. 
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PAJELANÇA NA BAIXADA MARANHENSE: a trajetória do pajé Zé 

Pretinho. 

Evileno Ferreira 60 

 

RESUMO: O presente trabalho objetiva destacar aspectos da trajetória do pajé 

José Nazaré Rodrigues, o Zé Pretinho, destacado curador da segunda metade 

do século XX na Baixada Maranhense, a partir de três aspectos: o estilo 

itinerante do curador e as sessões de cura realizadas por ele por todo o estado 

do Maranhão; depoimentos com indivíduos que auxiliavam e buscavam 

tratamento com esse curador; a etnografia do principal festejo de seu terreiro, a 

festa de Santa Bárbara, realizada anualmente no mês de dezembro desde a 

década de 40. Pelo seu estilo itinerante e seus feitos, Zé de Nazaré, destaca-se 

na memória dos depoentes, como sujeito portador de grande capacidade de 

curar. Promovendo sessões de cura em diversos municípios da Baixada 

Maranhense, as representações criadas sobre Zé Pretinho pelos frequentadores 

do terreiro fornecem importante material para pensar a crença construída social 

e culturalmente no poder dos pajés. 

Palavras-chave: Cura; Zé Pretinho; Memória Oral.   

 

1 INTRODUÇÃO 

O presente texto apresenta os primeiros resultados da pesquisa em 

andamento intitulada “Diálogos e Trocas Culturais na Biografia de um Curador 

da Baixada Maranhense: o caso de José Nazaré Rodrigues, o Zé Pretinho”, 

financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Desenvolvimento 

Tecnológico do Maranhão (FAPEMA), com a orientação da prof. Dra. Elizabeth 

                                                           
 

 

 

60Graduando do 4 ° semestre no Curso de Licenciatura Interdisciplinar em Ciências Humanas- Habilitação- 

História, na Universidade Federal do Maranhão, campus de Pinheiro. Bolsista de Iniciação Científica-

FAPEMA, membro do Projeto Biblioteca Digital da Baixada Maranhense.    
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Maria Bezerra Coelho. Buscamos reconstruir elementos da biografia de Zé 

Pretinho, destacado pajé na Baixada Maranhense61. 

A Baixada Maranhense, microrregião ao Norte do Maranhão, é espaço de 

vasta diversidade ambiental, cujos “territórios estão assentados em um espaço 

físico delineado por condições climáticas úmidas e quentes, relevo plano, vasta 

rede hidrográfica e extensas planícies fluviais inundáveis” (CONCEIÇÃO et al., 

2013, p.23), características formadoras  de ecossistemas variados e 

particularmente ligados pelas grandes planícies de campos alagados. É, 

também, espaço de variadas práticas culturais e festas religiosas. Dentre essas, 

moradores da Baixada costumam destacar a presença da Pajelança ou Cura, 

como sistema muito presente em seu cotidiano.  

Mota (2009), em pesquisa realizada no município de Bequimão, destaca 

que, no62 Maranhão,a presença africana compôs um conjunto de práticas onde 

se entrecruzam elementos do catolicismo popular, da religião afro-brasileira,das 

culturas indígenas e do espiritismo: a Pajelança ou Cura, como muitos dos seus 

praticantes preferem chamá-la,devido a sua ênfase terapêutica. Essa estrutura 

sincrética tem, como um dos seus elementos, a crença no poder dos encantados 

para a cura de doenças físicas e espirituais63. 

Pesquisas ligadas à Antropologia da Religião analisam que, no Maranhão, 

a pajelança está inscrita no universo afro-religioso (FERRETTI, M., 2004). Araújo 

destaca que, a “pajelança corresponde a esse conjunto diversificado de práticas 

                                                           
 

 

 

61 Esta pesquisa está articulada ao projeto “Biblioteca Digital da Baixada Maranhense: especialização e 

ampliação (2014-2017)”, sob coordenação do prof. Dr. Sérgio Figueiredo Ferretti, financiado pela 

FAPEMA através do edital REBAX 03599/13. 
62 MOTA (2009) 
63Segundo Mota, “Cura, Brianga e Cutiúba são denominações pelas quais se reconhece em Bequimão essa 

prática religiosa”. (MOTA, 2009, p. 37). Ainda segundo Mota (2009, p. 82), “Nesse sistema, ‘pajé’, em 

muitos casos, tem significado semelhante a ‘curador’. Em Bequimão, são utilizados vários termos para 

denominar um conhecedor dessas práticas: pajé, curador, doutor do mato, experiente e mineiro”. Em 

Pinheiro, a pajelança também era chamada de Terecô, o que reforçava seu caráter festivo. Domingas do 

Carmo Pereira Ferreira. Entrevista concedida a Evileno Ferreira em 01 de agosto de 2015. João Paulo 

Soares Júnior cita que, na cidade de Santa Helena, a expressão Panguara é usada para definir práticas de 

traços indígenas e africanos, também chamadas de pajelança. (SOARES JÚNIOR, s/d)]. 
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lúdico-terapêutico-religiosas, que entrecruza referências de diferentes tradições 

culturais, notadamente do tambor-de-mina e do catolicismo popular” tendo “na 

proeminência do negro seu denominador comum”(ARAÚJO, 2015, p. 60). 

O espaço privilegiado do desenvolvimento da pesquisa foi o município de 

Pinheiro64, que apresenta, atualmente, uma população estimada em 78.147 

habitantes, 46.458 na zona urbana e 31.689 na zona rural. Na década de 1950, 

em Pinheiro, menos de cinco mil residiam no perímetro urbano, enquanto 

aproximadamente quarenta mil estavam estabelecidos entre os vários 

povoados65. (IBGE, 1950).  

A cidade de Pinheiro destaca-se como espécie de sede, em termos de 

aparato institucional e de serviços públicos, para os municípios mais próximos 

(ARAÚJO, 2012, p.393), e, por essa razão, foi intitulada de Princesa da Baixada. 

No município, os moradores e ex-moradores da zona rural destacam a 

presença da pajelança como um sistema de tratamento integrado por aspectos 

de devoção e diversão intimamente presente no cotidiano das comunidades 

rurais. Nesse complexo estão os Curadores ou Doutores do Mato, agentes 

mediadores desse processo e grandes conhecedores do uso de ervas 

terapêuticas, responsáveis pela ação terapêutica sobre diversas doenças que 

acometiam o estado de saúde dos moradores. Em meio a esses agentes, a 

população pinheirense destaca a figura de Zé Pretinho, como curador de atuação 

itinerante na segunda metade do século XX, e responsável por tirar “muita gente 

da cova” 66. 

                                                           
 

 

 

64Parte da pesquisa foi desenvolvida nos municípios de Presidente Sarney e Santa Helena, principalmente 

no que se refere à seleção dos entrevistados. 
65 Não se observa o mesmo em outras cidades. Dados do IBGE (2010) apontam que, no atual panorama 

sócio-geográfico, grande parte da população da Baixada Maranhense se mantém vinculada à zona rural. Os 

municípios de Anajatuba, Cajari, Matinha, Monção, Palmeirândia, Pedro do Rosário, Peri-Mirim, 

Presidente Sarney, São João Batista e São Vicente de Férrer apresentam população residente na zona rural 

superior a urbana. Bela Vista do Maranhão, Conceição do Lago-Açu, Olinda Nova do Maranhão, Igarapé 

do Meio, Penalva, Santa Helena e Vitoria do Mearim apresentam suas populações rural e urbana 

contrabalanceadas (PEREIRA et al., 2013, p. 246). 

66Maria Fonseca, prima de Zé Pretinho, referiu-se, em alguns momentos da entrevista,à capacidade de cura 

do pajé e de seus numerosos feitos em relação às práticas de cura por ele administradas.Maria Fonseca 
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José Nazaré Frasão Rodrigues, mais conhecido pela alcunha de Zé 

Pretinho, devido à cor da sua pele, destaca-se na memória social do município 

de Pinheiro como um dos curadores67 mais atuantes da Chapada68. Pajé de 

grande menção em Pinheiro, Zé Pretinho atuou grande parte do tempo nos 

mocambos da região da Baixada, onde as práticas de pajelança eram 

amplamente utilizadas. 

 

2 A PAJELANÇA E A ORALIDADE 

Nós utilizamos utilizadas durante o desenvolvimento da pesquisa 

principalmente fontes orais. A História oral aparece como profícuo caminho de 

diálogo com experiências não contempladas pelas fontes escritas, permitindo o 

conhecimento e registro das “múltiplas possibilidades que se manifestam e dão 

sentido a formas de vida e escolhas de diferentes grupos sociais, em todas as 

camadas da sociedade”. (ALBERTI, 2011, p. 164). O trabalho com História oral 

demonstra a riqueza de transmissões de saberes, experiências e as múltiplas 

influências sofridas no contexto da globalização.  

A escolha dos entrevistados foi extremamente importante para o 

desenvolvimento da pesquisa. As nossas entrevistas foram realizadas com 

indivíduos que participaram da vida do terreiro de Santa Bárbara, 

                                                           
 

 

 

Silva, 71 anos, natural do povoado de Fazenda Nova, Presidente Sarney-MA. Atualmente reside em Santa 

Helena. Entrevista concedida a Evileno Ferreira em 23 de maio de 2014. 
67Segundo Domingas do Carmo, o curador é aquele sujeito com grande conhecimento terapêutico, fazedor 

do bem, estando a servir as pessoas que o procuram, distanciando-se da ideia do feiticeiro. Entrevista 

concedida a Evileno Ferreira em 01 de agosto de 2015 em Pinheiro-MA. Sobre essa relação do bem e do 

mal, Mota diz que, o “pajé [pode] ser visto como sujeito ambíguo, que, inadvertidamente, transita pelo bem 

e pelo mal. Por ser capaz de curar doenças é também apontado como alguém com poderes para provocá-

las”. (MOTA, 2009, p.168).  

68É denominado como Chapada o amplo território formado por dezenas de povoados, que compreende zona 

limítrofe dos municípios de Pinheiro, Presidente Sarney e Santa Helena. Região caracterizada pela presença 

de áreas mais altas (chapadas), onde são características a presença de matas menos retorcidas e ramificadas 

e com muitos cipós e espécies florestais.  (LEITE, 2013, p. 221).Na Chapada estão presentes várias 

comunidades de remanescentes de Quilombolas, como por exemplo: Bem Posta, Campina Verde, Santa 

Maria, Santa Rita, Santa Rita dos Pretos, São Felipe, Mato dos Britos e outras.(LEVANTAMENTO, s/d). 
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testemunharam curas praticadas por seu líder, o pajé Zé Pretinho, ou com ele 

conviveram em outras situações. Priorizamos entrevistas com pessoas que 

pudessem informar sobre a vida desse pajé, suas práticas de cura e relações 

com o público, tomando os entrevistados como sujeitos de experiências, e 

atentando para a ocorrência das suas narrativas pregnantes (ALBERTI, 2011, 

p.186), aquelas com uma boa dose de expressividade na narrativa dos 

acontecimentos; episódios causadores de risos nos entrevistados, de lágrimas e 

de falas mais fortes, nesse momento a narrativa se torna peça-chave para a 

compreensão da realidade do grupo. 

Entrevistamos oito pessoas, entre as quais: filhos-de-santo, 

bandeireiros69, assistentes 70, meseiro (a)71, parentes, frequentadores de seu 

barracão e pessoas que foram tratadas pelo pajé. A localização desses 

entrevistados define bem a zona de atuação do curador. Eles estão situados em 

municípios como Pinheiro, Santa Helena e Presidente Sarney, lugares onde Zé 

                                                           
 

 

 

69Sujeitos que costumavam participar das festas de santos do Terreiro de Santa Bárbara. Dentre essas, 

especialmente a do Divino Espírito Santo. João Raimundo Silva. Entrevista concedida a Evileno Ferreira 

em 19 de novembro de 2014 emPresidenteSarney-Ma. 

70Auxiliares que contribuem no andamento das sessões distribuindo bebidas alcoólicas ou não-alcoólicas, 

ajudando a carregar os tambores até fogo, disparando fogos de artifício em dias de festas de santos, 

colaborando com dinheiro quando necessário para a compra de algum material.  O assistentenão é, 

necessariamente, uma única pessoa ou uma atividade fixa. Domingas do Carmo Pereira Ferreira. Entrevista 

concedida a Evileno Ferreira em Pinheiro-Ma.     
71Pessoa responsável pelo cuidado e ordem do terreiro, auxilia o pajé nas sessões, fazendo a purificação do 

salão com defumadores, garante a ordem do ritual do início ao fim da pajelança entre outras 

funções.(MOTA, 2009, p. 72). Também são chamadas de serventes. Segundo Joana Alves, última servente 

de Zé Pretinho, “o papel da servente é auxiliar tudo o que for necessário. Meus olhos correm o terreiro todo, 

quando vejo alguém balançando corro pra não deixar cair, sirvo o mestre e, também os discípulos”. Joana 

Pereira Alves, servente do terreiro de Santa Bárbara. Informação concedida durante a festa de Santa Bárbara 

de 2014 em Mato dos Britos, PresidenteSarney-MA. No caso da zona rural de Pinheiro, as serventes 

costumavam viajar com os pajés pelas localidades visitadas. Segundo os entrevistados, quatro foram as 

assistentes de Zé Pretinho, a saber: Leocádia Frasão Rodrigues, pessoa Raimunda Francisca Costa, 

Dulcineia Chagas [Dona Dulcineia] e Joana Pereira Alves (D. Pixixita).Raimunda Francisca Costa, 78 anos, 

natural do povoado de Fazenda Nova, Presidente Sarney-MA. Atualmente reside em Belém, Pará. 

Entrevista concedida a Evileno Ferreira em 18 de novembro de 2014; Rita Fonseca, prima e afilhada de Zé 

Pretinho. Conviveu desde a infância com o pajé. Entrevista concedida a Evileno Ferreira em 27 de 

novembro de 2014. 
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Pretinho foi bem atuante. Todos os entrevistados são negros e na sua grande 

maioria ex-moradores da zona rural e de regiões de remanescentes quilombolas. 

Foram realizadas também observações das sessões de pajelança no 

Terreiro de Santa Bárbara, seguindo o calendário do terreiro.  

 

3 NOS CAMINHOS DA CURA  

A importância desse personagem para as comunidades rurais poderia ser 

observada a partir das representações formuladas por antigos frequentadores 

de seu terreiro. Os entrevistados costumam descrevê-lo como portador de 

grande capacidade de curar. A senhora Rita Fonseca destaca o número de 

tratamentos realizados pelo curador: “ele [Zé Pretinho] dava conta desses 

serviços tudinho podia ser grande em quantidade”72. Para os entrevistados Zé 

Pretinho representava a possibilidade de superação de males que acometiam as 

pessoas, sendo o sujeito capaz de oferecer o diagnóstico e posteriormente, a 

solução, a cura. Nos discursos dos interlocutores, os curadores costumam ser 

cotados como sujeitos com missões a serem cumpridas na terra, valendo-se do 

dom dado por Deus em benefício do outro: “ele [Zé Pretinho] foi indicado por 

Deus” 73.    

Em relação ao discurso do curador nascer pronto, Mota cita que “os pajés 

sempre ressaltam, obstinadamente, terem trazido seu dom desde a nascença”. 

Nessa direção, os “pajés se apresentam como detentores de um conhecimento 

religioso e terapêutico atravessado pelo dom e pela experiência”. (MOTA, 2009, 

p.162). Esse conhecimento e experiência são estabelecidos a partir do 

                                                           
 

 

 

72Rita Fonseca, prima e afilhada de Zé Pretinho. Conviveu desde a infância com o pajé. Entrevista 

concedida a Evileno Ferreira em 27 de novembro de 2014. 

73Benta Pereira, 83 anos, natural do povoado de São Paulo da Chapada, Pinheiro-MA. Atualmente reside 

em Santa Helena.  Entrevista de 55 minutos concedida a Evileno Ferreira em 03 de janeiro de 2015.  
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reconhecimento dos consulentes, que delimitam assim o espaço de atuação do 

pajé.  

Os curadores são apresentados como detentores de um “dom 

verdadeiro”, conhecimento peculiar intermediado pelas relações com os 

encantados. A crença por parte dos consulentes, relativa a esses agentes, pode 

ser interpretada como sugestiva da diversidade da representação sobre cura, 

saúde e doença na zona rural. Possivelmente, isto pode estar relacionado ao 

fato da biografia desse curador estar intimamente ligada a esse território. 

José Nazaré Frasão Rodrigues, brasileiro, negro, nasceu no dia 05 de 

agosto de 1931, no povoado de Tubajarra74, zona rural do município de Pinheiro. 

Era filho de João Raimundo Rodrigues e Augusta Ângela Frasão Rodrigues. 

Tinha como irmãos Leocádia Frasão Rodrigues; Raimundo Frasão Rodrigues e 

Tomázia Frasão Rodrigues. Zé de Nazaré, o caçula, seria um integrante 

incomum da família pelo seu dom de curador e seus contatos com as entidades. 

José Nazaré viveu a maior parte da sua vida na zona rural do município, 

trabalhando em atividades de subsistência, destacando-se naquele ambiente 

pela singularidade de seus conhecimentos religiosos e terapêuticos, facultados 

por sua relação com os encantados. O curador seria importante figura naquele 

ambiente nas práticas terapêuticas, atuando pelos diversos povoados visitados, 

ou no espaço do Terreiro de Santa Bárbara, no povoado de Mato dos Britos.  

Ao falar sobre Zé Pretinho, a Senhora Rita Fonseca, prima do pajé, relata 

os momentos de dificuldades enfrentadas na zona rural:  

Quando ficamo grande, quem trabalhava na roça 

trabalhava [...] esse tempo, foi o tempo que Zé Pretinho 

começou a trabalhar, ele era humilde, não tinha pai; não 

                                                           
 

 

 

74 Esse povoado atualmente localiza-se no município de Presidente Sarney. Segundo Soares (2006, p.79) o 

município de Presidente Sarney foi desmembrando do município de Pinheiro em 1994, graças à Lei n° 

6.190 de dezembro, por iniciativa do deputado Remi Trinta, se limitando com os municípios de Santa 

Helena, Pedro do Rosário e Pinheiro.  
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tinha mãe quebrava coco, cansou de quebrar babaçu, 

pescava de água fora75 [...] 76. 

A economia extrativista, na zona rural pinheirense, assim como demais 

regiões, destaca-se na complementação da renda familiar. Muitos trabalhadores 

rurais dependem dos seus produtos: amêndoa, o carvão e as palhas, retirados 

diretamente da sua área natural. 

Esse seria o cenário dos momentos de turbulência nas primeiras 

manifestações dos encantados, causando desconfortos e mudanças de 

comportamento no então adolescente Zé Pretinho. Segundo Rita Fonseca: “ele 

desmaiava muito, em casa, na roça”. As causas dos desmaios durante algum 

tempo foram ignoradas: “Aí foram descobrir que era por causa de encantado” 77. 

Nesse momento de manifestações das entidades, o rito de iniciação na 

pajelança, o encruzo, torna-se necessário, pois, com essa cerimônia, o momento 

de instabilidade pelo qual passa o pajé será convertido para o de equilíbrio. Zé 

Pretinho foi encruzado no final da década de 40, por Antônio Silva, outro 

destacado curador do município de Pinheiro, refletindo a imagem de experiência 

e segurança necessária para aquele momento de transição na cerimônia do 

encruzo, pois conforme esclarece Mota: “[...] o pajé solicitado para realizar o 

encruzo corre o risco de perder suas forças e até mesmo morrer devidos aos 

perigos que envolvem o procedimento”. (MOTA, 2009, p. 110). 

No final do encruzo todos os momentos de turbulências que acometiam o 

jovem Zé de Nazaré estavam afastados. Seguindo a literatura sobre o tema, o 

curador estaria apto, após o encruzo, a abrir o seu terreiro. Os participantes das 

pajelanças em Mato dos Britos mencionam a abertura do Terreiro de Santa 

Bárbara em meados da década de 40. A partir daquela cerimônia, tornou-se 

                                                           
 

 

 

75 Técnica artesanal de pesca que consiste em fazer barragens no curso do rio. Depois, utilizando-se de 

objetos como vasilhames, joga-se a água fora, aparecendo os peixes que serão selecionados, sendo os 

considerados ainda impróprios para o consumo devolvidos para o rio. Cf. nota 83 do capítulo 3 da tese de 

ARAÚJO (2015).   

76Rita Fonseca. Entrevista citada. 
77Rita Fonseca. Entrevista citada. 
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capaz de controlar seus encantados, o que possibilitou a mudança para o novo 

espaço, o povoado de Mato dos Britos, marcado por habitações de estrutura 

simples como a taipa, não sendo diferente o próprio terreiro: “Quando ele 

começou a pajelar lá [Mato dos Britos], a casa era de pindova, coberta de palha” 

78. 

A construção daquele palco de culto afro-religioso pode ser vista como a 

primeira forma de demarcar a sua atuação de novo curador, lembrando que os 

curadores são referências nas palavras dos consulentes como sujeitos com 

missões a serem cumpridas. Isso porque, após o encruzo, Zé Pretinho precisaria 

de um espaço apropriado para receber e acolher, durante o resguardo, os seus 

pacientes. Essa prática de acolhimento durante os tratamentos seria ação 

comum entre os curadores, que normalmente tinham casas de apoio nas 

proximidades do terreiro, para acolher doentes e seus acompanhantes. 

Ferreti (1996, p. 238) destaca o espaço do terreiro como lugar de 

assistência “[...] os terreiros também funcionam como uma espécie de grupo de 

auxílio e assistência mútua”. O terreiro de Santa Bárbara nas palavras de Paula 

Silva seria a configuração desse espaço de solidariedade comunitária: 

Podia chegar na casa dele pra fazer o serviço e estava ruim 

a condição [financeira], dizia: “Zé eu vim aqui porque to me 

sentindo assim, assim, mas tô sem o dinheiro”.  Ele fazia 

com todas as despesas e tu ficava comendo lá até o dia 

que tu quisesse. Então, levava lá era mês arriado 

[hospedado] sem gastar um tostão na casa de Zé. Ele fez 

muita caridade, hoje bota ele Nossa Senhora em um bom 

lugar, porque o que ele fez pelo pessoal... Tantas horas da 

noite chegava gente na casa dele chamando de 

madrugada, era a hora que chegasse ele tava em pé. Zé 

Pretinho foi um homem muito bom, desses curadores que 

eu já conheci pra fazer caridade, Zé Pretinho79. 

                                                           
 

 

 

78Benta Pereira. Entrevista citada.  
79Paula Silva, 64 anos, natural do povoado Cuba, Pinheiro-MA. Atualmente reside no bairro João Castelo 

na cidade de Pinheiro. Entrevista concedida a Evileno Ferreira em 30 de novembro de 2014. 



 

256 
 

Para a entrevistada, o pajé era a representação do sujeito benfeitor, 

sempre disposto, através do seu conhecimento terapêutico, a contribuir com os 

“mais necessitados”, utilizando seu terreiro para acomodar os solicitantes, que 

ficariam “arriados” pelo tempo necessário, sem a exigência de benesses 

pessoais.  

O barracão aparece sendo o local de residência do pajé e de fé por parte 

dos consulentes, ou seja, o lugar doméstico é o mesmo espaço religioso. É 

provável que devido ao fato dos curadores acomodarem em suas casas os 

solicitantes, os barracões são encarados como ambientes de familiaridade, o que 

os tornariam espaços populares “[...] um barracão muito visitado goza de certo 

prestígio, assim como o pajé responsável” (MOTA, 2009, p. 72).  

Ao falarmos do sistema da pajelança e da presença dos pajés, contudo, 

é necessário termos cautela “para não aprisionar a ação dos pajés e o código da 

pajelança apenas aos procedimentos terapêuticos” (MOTA, 2004, p. 51). Para 

além do caráter assistencial, os salões dos barracões dos curadores são 

descritos também como espaços de natureza lúdica e local de sociabilidade. 

Costumam contar com um calendário flexível de atividades durante o ano: curas, 

aniversários de encantados, festas do devocionário popular católico, como a 

festa do Divino Espírito Santo. Essas festas também podem ser vistas como 

momento para a inserção de novos membros e momentos para o reforço de 

laços comunitários e de uma identidade de grupo 80. Souza Filho e Andrade 

ressaltam a composição das festas de santo, momento de reforço da identidade 

grupal: 

Entre os diferentes domínios da vida social do campesinato 

de uso comum no Maranhão, sobretudo naquelas 

situações sociológicas caracterizadas como terras de preto 

                                                           
 

 

 

80Em relação ao calendário cerimonial do terreiro de Santa Bárbara costumam-se realizar ali: curas (o ano 

todo) dependendo da “contratação dos trabalhos”; Quarta-Feira de Cinzas; Sábado de Aleluia; no mês de 

dezembro, a Festa de Santa Bárbara. Os entrevistados afirmam que, no passado, era realizada a Grande 

Festa do mês de outubro, em homenagem a São Benedito, que durava até um mês, hoje não mais realizada. 
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ou terras de santo, as festas e rituais ocupam um lugar de 

destaque. Representam um domínio singular porque, 

rompendo com o cotidiano das relações sociais permitem 

observar, se entrecruzando, vários eixos estruturantes da 

identidade coletiva. (SOUZA FILHO E ANDRADE, 2013, p. 

177). 

Conforme análise dos autores, a realização da festa do Divino Espírito 

Santo em Santa Maria dos Pinheiros expressa a ideia de aglutinação social e 

ligações afetivas tecidas diante da estrutura social dos moradores das diferentes 

comunidades quilombolas localizadas no entorno daquele povoado. 

Essa relação de etnicidade também pode ser observada nos participantes 

das festas religiosas da região da Chapada. O senhor João Raimundo Silva, 68 

anos, recorda-se da sua juventude no povoado de Santa Rita, localizado a dois 

quilômetros de Mato dos Britos, e da sua introdução nas festas e viagens 

realizadas por Zé Pretinho: 

Esse tempo nós morava lá no Curralzinho, aliás, na Santa 

Rita. Ele tava no Mato dos Brito, e a gente na Santa Rita. 

Quando conheci Zé Pretinho, ele tava novo, não sei nem 

com quantos anos, aí fui ser bandeireiro uns dez anos 

tirando joia. Bandeira-grande e caixeiras rodando no 

mundo. Aí nós tirava [viajava], andava um mês, aí passava 

às vezes quando era dia quatro de dezembro ele só fazia 

pajelança, assim que era. Cada uma mulher com uma 

caixa, três bandeiras mulher nova cada uma com uma 

bandeirinha  e uma pra segurar o santo. Aí ia tirando joia, 

batendo caixa nas casas, aí saía rodava um mês no 

mundão, então chegava e fazia essa festa. No outro ano ia 

de novo [...] Saía aqui, rodava aqui. Cerro, era Trenémba, 

Bacabal, Serraria, Pericumã dos Queirós, aí saía pra 

Paraíso, Taboqueiro, Santana dos Pretos, São Roque, eu 

tô lhe dizendo homem [...] no outro ano Passabem, Bem-

Posta, Mata, torava [caminhava]e saía pra São Pedro, 
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Chapadinha, São Joaquim, Abaixadinho, era sim senhor 

[...]depois fui ser abatazeiro, era sim senhor, abatazeiro.81 

Segundo o depoimento citado, o terreiro de Zé Pretinho e as festas de 

Santa Bárbara (dezembro) e São Benedito (outubro) constituíam parte 

importante do calendário festivo da região da Chapada. As andanças do 

bandeireiro João Silva mostram como as pessoas de diversos povoados 

estavam abertas ao oferecimento de ‘joias’ (contribuições) e, provavelmente, 

seriam presença garantida no ponto alto da festa, em inícios de dezembro. 

Nos terreiros de mina é comum a realização de festas e danças de grupos 

do folclore: festas do Divino Espírito Santo, bumba-meu-boi, tambor de crioula, 

ladainhas e procissões. Podemos analisá-las como constituintes da expressão 

da religiosidade popular presente nesses espaços.  

Os elementos descritos pelo senhor João Raimundo Silva constituíam as 

partes preparatórias para a realização da festa do Divino Espírito Santo. As 

viagens percorrendo povoados com as bandeireiras e caixeiras eram 

importantes para o custeio das festas em Mato dos Britos.  

A festa do Divino era regularmente celebrada em Mato dos Britos82, 

constituindo-se como grande atrativo cultural. Segundo informam antigos 

frequentadores, ela seria talvez o principal evento cultural das regiões de 

mocambos localizados naquele espaço, onde era numerosa a presença de 

negros das regiões de comunidades atualmente reconhecidas como 

remanescentes quilombolas, localizadas no entorno do povoado. As práticas 

culturais presentes no Mato dos Britos podem ser vistas como elemento 

                                                           
 

 

 

81João Raimundo Silva, natural do povoado de SantaRita, Presidente Sarney-Ma. Atualmente mora há 15 

anos no povoado de Três Furos. Entrevista concedida a Evileno Ferreira em 19 de novembro de 2014. 
82A última Festa do Divino realizada em Mato dos Britos aconteceria no ano de 2010, essa festa relembrada 

pelos participantes como a última Grande Festa que contaria com a participação de Zé Pretinho. Maria 

Fonseca Silva, 71 anos, natural do povoado de Fazenda Nova, Presidente Sarney-MA. Atualmente reside 

em Santa Helena. Entrevista de 15 minutos concedida a Evileno Ferreira em 23 de maio de 2014. Raimunda 

Francisca Costa, 78 anos, natural do povoado de Fazenda Nova, Presidente SarneyMA. Atualmente reside 

em Belém, Pará. Entrevista de 30 minutos concedida a Evileno Ferreira em 18 de novembro de 2014. Rita 

Fonseca, prima e afilhada de Zé Pretinho. Conviveu desde a infância com o pajé. Entrevista concedida a 

Evileno Ferreira em 27 de novembro de 2014. Domingas do Carmo Pereira Ferreira. Entrevista concedida 

a Evileno Ferreira em 01 de agosto de 2015. 



 

259 
 

importante de um território étnico amplo, para além do perímetro daquela 

comunidade. 

 

4 MATO DOS BRITOS: Festa de Santa Bárbara 

Neste tópico, vamos etnografar de forma básica a festa de Santa Bárbara 

do ano de 2014, principal festa realizada pelo terreiro de Santa Bárbara 

localizado no povoado de Mato dos Britos, município de Presidente Sarney 

(Maranhão). Acreditamos que esse ritual pode funcionar como uma porta de 

entrada para a reconstituição não apenas desse, mas de outros elementos do 

calendário de atividades desempenhadas por Zé Pretinho ao longo das últimas 

décadas.  

A festa de Santa Bárbara é realizada anualmente desde a década de 40 

em Mato dos Britos, década da chegada de Zé Pretinho à esse povoado. 

Atualmente essa festa é realizada com o comando dos filhos-de-santo do pajé 

depois da sua morte ocorrida no ano de 2013. Muitos dos moradores e ex-

moradores da zona rural de Pinheiro analisam que, a festa de Santa Bárbara era 

o principal atrativo cultural para aqueles que viviam da labuta no campo. A festa 

é realizada nos dias 3 e 4 de dezembro, sendo dividida em partes. No primeiro 

dia tem início com a morte do boi, a limpeza da carne e o tambor de crioula no 

terreiro. No dia 4 acontece o salvamento do terreiro e a noite o momento da cura. 

O primeiro dia tem início pela manhã com a morte do boi, onde a carne 

servirá para alimentar os participantes. Homens são contratados para essa 

função, com os seus instrumentos de corte- faca e machadinho- cortam a carne 

com hábil rapidez, sobre a presença de pessoas e alguns cachorros, que 

aguardavam o momento de receberem algum pedaço da carne para a refeição, 

ocasionando em alguns momentos algumas disputas pelos pedaços de comida. 

 

4.1 Corte e limpeza 

Após algumas horas de corte do bovino, a primeira parte está finalizada. 

Por meio de cofos, a carne é levada até uma casa feita de taipa onde estão os 

responsáveis pela outra parte do tratamento com a carne. Três homens, os 
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cozinheiros, prosseguirão a parte de trato com os tempeiros e preparação da 

alimentação do primeiro dia de festa. 

São homens também da zona rural, que sempre que convidados 

participam da cozinha das festas de santos. Sendo momentos de orgulho e 

satisfação para esses senhores: “já há mais de 40 anos que somos cozinheiros 

em festas”, se reconhecem como católicos, e por esse motivo para eles a 

cobrança pelos serviços não faz parte dos seus papeis: “nós não trabalha por 

dinheiro, mas pra ajudar a comunidade santa”. 

Em meio a uma discussão e outra, os cozinheiros utilizando facas de 

cozinha, bacias de plástico, baldes, cortavam e temperavam a carne com os 

ingredientes diversos (limão, alho socado no pilão, sal, corante, pimenta e 

cachaça), para em seguida ser levada aos panelões de ferro postos ao lado da 

casinha para a preparação do jantar, que alimentará os participantes da festa 

durante os dois dias. 

 

4.2 Salvamento do terreiro 

As atividades do dia 04 começaram logo cedo com o salvamento do 

terreiro. O salvamento iniciou com a presença 25 pessoas sentadas em dois 

grandes bancos de madeira postos nas partes laterais do terreiro e algumas 

sentadas em cadeiras, além de uma dezena de filhos-de-santo no salão. As 

atividades foram lideradas por Dona Domingas Ferreira, atualmente a principal 

liderança do terreiro. Para ritmar o transe dos encantados foram tocados 

tambores do mesmo formato dos usados nas rodas do tambor de crioula, 

naquela ocasião o tambor grande e o meião, e duas cabaças tocadas em 

alternância por homens, mulheres e adolescentes. Em vários momentos os 

toques eram paralisados para os tambores serem levados ao fogo para afinação.  

 Segundo informações dos que assistiam à sessão, o salvamento seria o 

momento de abertura das atividades, momento da chegada das entidades. De 

penacho na mão e incorporada com o caboclo Sereno, dona Domingas começa 

a andar pelo salão do terreiro, sendo acompanhada pelos demais discípulos, que 

são homens e mulheres, em fila. O público sentado acompanha e participa 

batendo palmas. A pajoa, com um copo de cachaça na mão direita segue em 

direção ao centro do terreiro, onde derramaria por todo o chão um pouco do 
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líquido contido no copo. Depois, aproxima-se da porta e de costas para a rua 

joga um pouco mais da substância.  

Algumas entidades se manifestam de forma bem expressiva, dando socos 

sobre o altar dos santos. No salão existe uma relação de proximidade das 

entidades para como os humanos, a todo o momento as entidades se aproximam 

do público, muitas conversam, apertam as mãos e os abraçam. 

Algumas das imagens que estavam no altar notamos às de: Nossa 

Senhora Aparecida, São João, São José de Ribamar, Santo Antônio, São 

Lázaro, São Benedito, Santa Bárbara que está bem no centro. Na frente estava 

um penacho, duas cabaças e uma taça com cachaça, São Jorge, Santa Ana, 

Santo Expedito, São Raimundo Nonato, Santa Luzia, São Bartolomeu e um 

quadro de São Jorge. Todos os santos enfeitados com fitas nas cores: branco, 

lilás, laranja. Algumas flores de tecidos nas mesmas cores também enfeitavam 

o altar dos santos. 

No momento final da sessão de salvamento da parte da manhã, a 

servente começa a retirar as indumentárias da pajoa e no momento da saída do 

transe, sopra os seus ouvidos, fazendo-a despertar. A servente tem múltiplas 

funções, como relata D. Joana Alves, servente há 15 anos no Terreiro de Santa 

Bárbara: “o papel da servente é auxiliar tudo o que for necessário. Meus olhos 

correm o terreiro todo, quando vejo alguém balançando corro pra não deixar cair, 

sirvo o mestre e, também os discípulos” 83. 

 

4.3 Momento da Cura 

À noite, por voltas das 22h33min, chega o momento da C ura no 

Terreiro de Santa Bárbara. Para muitos é o momento mais esperado durante 

toda a festa, pois é uma ocasião para consultas e atendimentos com as 

entidades. Ao som dos tambores, cabaças e das palmas das mãos dos 

                                                           
 

 

 

83 Joana Pereira Alves, momento de conversa informal durante a festa de Santa Bárbara. 
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presentes, que nesse se contam em número de 15 pessoas, o rito inicia. No 

salão estão 4 filhas-de-santo e dois filhos-de-santo. 

Uma dança coletiva com os dançantes se inicia no salão, homens e 

mulheres dançam todos juntos, as entidades a todos os momentos se 

manifestam através das doutrinas cantadas. Em alguns momentos a dança seria 

parada, pois os tambores eram levados para serem afinados.  

Em certo momento, dona Domingas, a curadora, coloca um mocho (banco 

feito de madeira) em frente ao altar dos santos e chama um senhor, que, depois 

de conversarem, sai do salão e retorna trazendo consigo velas vermelhas, 

amarelas e brancas, sendo acesas foram colocadas sobre o altar. 

Um homem negro senta no mocho que está em frente à mesa, a curadora 

começa a benzê-lo com o penacho, fazendo movimentos em direção da cabeça, 

ombro direito e esquerdo do consulente, repetindo esses movimentos várias 

vezes. Ao lado da mesa estão os tambores, que nesse momento da sessão, ora 

são tocados, ora cessam os toques ao comando da curadora.  

Enquanto esse senhor é atendido, os toques continuam, as entidades 

cantam e dançam. A todo momento bebidas alcoólicas (cachaça, conhaque, 

vinho, cerveja) e não-alcoólicas (refrigerantes e chás) são distribuídas para 

tambozeiros, público e entidades. Algumas pessoas devido ao cansaço dormem 

sentadas nos bancos de madeiras encostados nas paredes, enquanto outras 

continuam batendo palmas e esperam o momento de serem atendidas.  

Nessa noite várias pessoas foram atendidas pela chefa da noite e pelos 

outros filhos de santos. Atendimentos eram feitos simultaneamente, como 

observamos, enquanto a pajoa atendia alguém na frente do altar, outro filho de 

santo atende alguém no fundo do terreiro. Em determinado momento, a pajoa 

vai em direção ao fundo do salão e senta em uma cadeira onde começa a benzer 

uma camisa trazida um por uma senhora. Na parte extrema do salão, um filho 

de santo benze alguém na frente do altar. 

Os tambores são levados mais uma vez ao fogo, já na madrugada do dia 

05, enquanto os tambores estão sendo preparados, as entidades cantam as suas 

doutrinas. Depois de mais de cinco horas de atendimentos, doutrinas cantadas, 

uso de bebidas e som produzido pelos instrumentos, a pajelança chega ao seu 

momento final.  
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Duas pessoas se aproximam da pajoa, um homem que fica do lado direito 

e a servente. Os dois começam retirar os rosários, o caboclo Sereno se despede 

desejando paz de Deus a todos, faz um sinal da cruz e todos começam a rezar 

o Pai-Nosso. Ao sair do transe, Dona Domingas é levada para um quarto ao lado 

do terreiro. Dia 05 de dezembro de 2014, a festa de Santa Bárbara chegaria à 

sua parte final deixando expectativas nos presentes para a próxima. 
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A MEMÓRIA E A HISTÓRIA EM DIÁRIO DE UM DETENTO, DE 

JOCENIR, E LIBERO DENTRO, DE GIOVANNI ARCURI 

Luciana Paiva Coronel84* 

 

RESUMO: Entendendo os escritos contemporâneos do cárcere do Brasil e da 

Itália como exemplos de narrativas promotoras das complexidades humanas, 

que se expressam nos dois casos em linguagens híbridas, nas quais fundem-se 

os aspectos da memória individual do detento e os aspectos da história, 

relacionados ao padrão de convívio estabelecido no espaço prisional, tomado 

como “instituição total”, no sentido proposto por Irving Goffman, propõe-se a 

análise de Diário de um detento, de Jocenir, e Libero dentro, de Giovanni Arcuri. 

Em ambos os textos, o aspecto literário desdobra-se da natureza porosa e opaca 

da memória, preenchendo suas lacunas e compondo o sentido do texto, que 

mais do que um registro da experiência de vida na reclusão, configura-se como 

a busca de compreensão dessa experiência, ao mesmo tempo individual e 

coletiva, por meio da palavra. 

Palavras-Chave: escritos do cárcere; literatura brasileira; literatura italiana. 

 

O passado é sempre conflituoso. A ele se referem, 
em concorrência, a memória e a história. 

 

Beatriz Sarlo  

 

O mundo histórico é como um oceano no qual todas as histórias parciais deságuam.  
[…] A história pode parecer ser a memória universal do ser humano. Entretanto,  

não existe memória universal. Cada memória coletiva tem como portador  
um grupo limitado no tempo e no espaço.  

Maurice Halbwachs 

                                                           
 

 

 

84 Professora Adjunta de Literatura Brasileira na Universidade Federal do Rio 

Grande (FURG). Doutora em Letras pela Universidade de São Paulo (USP). 
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Prisões são espaços de confinamento e segregação social que instigam 

muitas vezes à escrita nos indivíduos condenados ao cumprimento da pena. Tais 

relatos trazem invariavelmente as marcas da memória dolorosa da experiência 

carcerária, sendo portadores de inequívoca dimensão histórica, na medida em 

que a dor individual não se esgota na vivência daquele que a sofreu, sendo 

transmissível e dizendo respeito a todos que a podem conhecer e que se julgam 

implicados em sua problemática. A historiadora Michelle Perrot em L' impossible 

prision argumenta nesse sentido, considerando o “mundo fechado, separado e 

marginal da prisão” como o espaço ideal para se “observar a turbulência dos 

conflitos sociais, o campo aberto e disruptivo das disputas políticas”. (1980: 277, 

tradução minha). Pode-se assim, a partir do relato de presidiários, refletir sobre 

temas como minorias, repressão e poder no cenário contemporâneo. Diz ainda 

a esse respeito a historiadora francesa: “Além das modas, esta reflexão é 

certamente um modo de compreender a sociedade normativa, classificatória e 

disciplinar que é a nossa. (PERROT, 1980: 277). O mundo da prisão ilumina 

desta forma o nosso mundo, pois concentra suas piores misérias e também seus 

mais elevados preceitos de justiça e solidariedade. 

Em Diário de um detento, de Jocenir, e Libero dentro, de Giovanni Arcuri 

há tanto registros da memória individual, que acarreta o tom mais autobiográfico 

da narrativa, aparecendo sob o primado do narrador em primeira pessoa (eu), 

quanto da memória coletiva, que gera o tom mais testemunhal, a voz que 

enuncia o drama de muitos, falando em seu nome como um nós. Maria Rita 

Palmeira elabora uma síntese interessante a respeito dessa confluência entre o 

particular e o coletivo nos discursos do cárcere brasileiro: “A experiência traz 

uma dimensão coletiva, mas quem narra a viveu de modo obviamente particular.” 

(2009: 14).  

A perspectiva da fusão do traço individual com o traço da coletividade 

advém do fato de a instituição carcerária poder ser tomada como exemplo de 

“instituição total”, no sentido proposto pelo sociólogo Erving Goffman, que 

pensou em conjunto manicômios, prisões e conventos como espaços de 

confinamento e segregação, passíveis de desenvolver um perfil identitário 

coletivo em seus membros: “um local de residência e trabalho onde um grande 

número de indivíduos com situação semelhante, separados da sociedade mais 
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ampla por considerável período, levam uma vida fechada e formalmente 

administrada.” (2013: 11). 

Diário de um detento traz muitas vezes uma voz na qual o tom 

eminentemente individual parece manifestar-se até em oposição ao conjunto dos 

detentos: “nasci e fui criado em bairros de classe média, talvez por isso minha 

facilidade em notar que a história da grande maioria dos presos está 

absurdamente ligada ao estado de miséria em que se encontra nosso 

povo.”(2001: 108). Libero dentro apresenta trechos que remetem também à 

infância do narrador, mas estes mostram-se sem conexão com a vida no cárcere: 

“Algumas manhãs imagino encontrar-me no campo, na grande casa dos avós 

maternos próxima a Roma onde passava minhas férias de verão quando tinha 

oito anos. Passava os dias inteiros junto dos animais, subia nas árvores e comia 

frutas maduras.” (2011: 65). 

Considera-se este tipo de rememoração do narrador do cárcere italiano 

um exercício individual de liberdade previsto já no título da obra, Livre por dentro, 

e reforçado na contracapa da obra: “quem tem a liberdade de escolher aonde ir, 

é verdadeiramente livre. Mas se somos obrigados a permanecer fixos em um 

espaço, a verdadeira liberdade é aquela de deixar andar a mente, os sonhos e, 

porque não, a caneta.” O estudioso da escrita da reclusão Cristiano Spilla 

comenta a esse respeito: “O cárcere, ou a situação de detenção é, então 

abertura ao espaço da narração.” (2008: 13). A escrita do texto permite ao autor 

do cárcere evadir-se da solidão e da dor do presente e recompor sua integridade 

por meio da lembrança dos momentos felizes do passado, cujo registro torna 

próximos. 

O conjunto dos relatos da vida anterior à prisão é reunido na obra de 

Giovanni Arcuri sob o título de “Cadernos do mundo”. Ali estão registradas 

sobretudo as viagens feitas ao redor do mundo na condição de consultor 

financeiro. Contrapondo-se a estas lembranças no espaço aberto seguem-se os 

registros constantes dos “Cadernos do cárcere”, a segunda parte do livro onde 

estão as cenas dos dez anos de detenção no cárcere de Rebbibia. 

Diário de um detento, por sua vez, não é narrado de maneira cronológica. 

Iniciando com a descrição do “Inferno” da prisão, a narrativa apresenta num 

primeiro momento uma voz individual bastante identificada com a coletividade 

dos detentos: “Este é meu inferno, doloroso e meu” (JOCENIR, 2001: 17), diz o 
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narrador, para em seguida afirmar “Meu e de milhares de 'companheiros' que 

tentam sobreviver trancafiados.” Assim, combina-se aqui a perspectiva individual 

de Jocenir com a dos demais presos, representados em seu discurso, no qual o 

termo “companheiro” é prova desta identidade plural.  

Na medida em que relata a rotina brutal do cárcere, o narrador pouco a 

pouco afasta-se da condição de representante de um coletivo e assume a 

palavra a partir de um ponto de vista por vezes contraposto ao do conjunto dos 

presos, com os quais parecia formar um todo muito sedimentado: “Falando dos 

presos, em sua maioria usuários de drogas, fica impossível descrever sem dor o 

que se vê nas cadeias públicas.” (2001: 18). O eu que narra nestas 

circunstâncias lança um olhar estranhamente “de fora” àqueles que 

anteriormente eram chamados de “companheiros”. Mesmo sendo um preso, ele 

refere-se aos demais como “os presos”, excluindo-se desse conjunto. Contribui 

para esta diferenciação individualizante o fato de ser um homem afeito à escrita, 

alguém dotado de certo padrão cultural que lhe permite distanciar-se da rotina 

dos demais para contar o que se passa em suas vidas: “Traduzia o cárcere com 

um lápis. (JOCENIR, 2001: 97). 

A memória individual de Jocenir permanece presente, desdobrando-se no 

texto na parte seguinte, “Flagrante”, na qual narra, do mesmo modo como o 

fizera Giovanni Arcuri, as cenas anteriores ao encarceiramento. Apenas neste 

caso, não se trata de uma rememoração da vida em liberdade prolongada no 

tempo. Trata-se somente das cenas imediatas à captura, nas quais o narrador 

relata ter sido vítima de uma armadilha preparada pelo irmão para escapar à 

perseguição policial e que consistia em oferecer Jocenir para ser preso em seu 

lugar: “Não sabia que eu seria o bode expiatório. Pagaria o pato” (2001: 31), 

conta secamente o narrador. 

Muito diferente é a memória individual de Giovanni Arcuri, que insere em 

sua obra uma seção chamada “Cartas”, na qual consta, dentre outras, a carta 

que o detento escreve à filha Roberta quando de seu aniversário de 18 anos. De 

foro íntimo, a mensagem mostra um teor estritamente individualizado: 

A família é um bem precioso se vivida de acordo com 

parâmetros e valores. […]. Indiretamente arrastei-lhes 

comigo no profundo do inferno e não posso fazer nada para 

confortar-lhes se não dizer que lhes amo e que fiquei 
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profundamente machucado com tudo isso. Um filho 

necessita de atenção. Espero possas perdoar-me por tudo 

isso. Agora é inútil chorar sobre o leite derramado, espero 

que a vida crie possibilidades para me conheceres 

melhor.(86-87). 

O tom confessional está presente no discurso do homem que admite seus 

erros e, arrependido dos mesmos, pede perdão à filha, julgando poder ser 

compreendido um dia. Neste caso, a escrita parece adquirir um caráter redentivo, 

constituindo uma busca de expiação para uma nova vida. A memória individual 

configura-se ainda nas duas obras por meio das dedicatórias à família presentes 

na abertura de ambas. Nestas, cada um dos narradores do cárcere recorta-se 

da coletividade na qual está inserido e fala apenas a partir de si de um modo 

muito pessoal. 

Percebe-se nestes trechos e também naqueles citados o inequívoco tom 

de autobiografia, de acordo com a definição de Philippe Lejeune: “narrativa em 

prosa que uma pessoa real faz de sua própria existência, quando focaliza sua 

história individual, em particular a história de sua personalidade.” (LEJEUNE, 

2008, p.14).Ainda que Philippe Lejeune não previsse que pessoas socialmente 

desprestigiadas como os presidiários pudessem escrever sobre si, estão 

atendidas nos casos brasileiro e italiano as condições definidas por seu conceito 

já bastante discutido e por ele próprio reconhecido posteriormente como 

demasiado estreito. Uma vez que “o que define a autobiografia para quem a lê 

é, antes de tudo, um contrato de identidade que é selado pelo nome próprio” 

(Lejeune, 2008: 53), o pacto autobiográfico é firmado pela presença de 

narradores protagonistas cujo nome coincide com o nome dos autores, presente 

na capa dos dois livros.  

Ocorre que mesmo quando o tom é estritamente particular, há um vínculo 

inequívoco dos relatos com o cenário histórico maior, no qual estão inseridos 

todos, o narrador, o conjunto dos presos, a família que está distante. No texto 

citado, Jocenir, ao falar de si revela a situação miserável dos presos e da 

população brasileira, assumindo-se como testemunha ocular da história que 

viveu, por meio da qual logra compreender um pouco de sua época. A 

continuação do trecho da carta de Arcuri à filha comprova a mesma vinculação 

daquele que narra com o contexto histórico no qual está inserido: “Estamos todos 
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presos a este estressante e enervante sistema de consumo que pressiona e 

distancia uns dos outros, faz todos portarem máscaras que não lhes pertencem 

e pulveriza as relações verdadeiras na corrida ao bem-estar a todo custo.” (2011: 

88). 

Ambos os textos demonstram inequivocamente a consideração de 

Antonio Candido acerca da relação intrínseca existente entre o plano individual 

e a História: "A experiência pessoal se confunde com a observação do mundo e 

a autobiografia se torna heterobiografia, história simultânea dos outros e da 

sociedade; sem sacrificar o cunho individual, filtro de tudo [...].(2002: 56). Trata-

se, assim, de narrativas híbridas, que mesclam registros íntimos com retratos da 

cena histórica. Márcio Selligman-Silva reconhece essa fusão ao denominar a 

escrita brasileira do cárcere ao mesmo tempo de “Literatura como inscrição do 

eu” e “Literatura do real”(2003: 5). Também George Gusdorf em Conditions and 

Limits of Autoblography, argumenta que “uma das pré-condições metafísicas de 

autobiografias é a ingerência pessoal na formação do campo histórico.”(1956: 

32). Fica muito claro então que a memória individual e a história enredam-se nos 

trechos autobiográficos das obras dos dois autores. 

Há, no entanto, em parte significativa das duas obras, um narrador cujo 

discurso assume uma ressonância social que não é típica das narrativas 

autobiográficas, pois não se ouve ali a voz do indivíduo isolado. O mesmo 

George Gusdorf entende que “a autobiografia é a consequência literária da 

ascensão do individualismo como ideologia.”(1956:38). Assim sendo, estes 

narradores apresentam em circunstâncias específicas um estatuto discursivo 

demasiadamente coletivo, que não se confunde com o padrão individualizado da 

autobiografia, mas que se aproxima do testemunho.  

Em Diário de um detento por vezes, o foco narrativo individual funde 

comumente as circunstâncias próprias e as dos demais colegas detidos: 

“Comecei a me sentir muito só. Nada deixa o preso mais doente que o abandono 

dos parentes.” (2001:149). O mesmo ocorre com Giovanni Arcuri: 

Gostaria de falar de mim, Giovanni Arcuri, no cumprimento 

de uma pena que considero injusta pelo seu exagero e não 

correspondente absolutamente às minhas reais 

responsabilidades. […] Neste ponto, de que justiça 

estamos falando? […]. 
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Peixes pequenos e inocentes pagam longos períodos de 

detenção sem que seus atos justificassem tais 

providências. (91-2). 

Em trechos como estes, nos quais o espaço e o tempo da narrativa 

mostram-se circunscritos à prisão, a voz de cada autor consuma a sua identidade 

como extensão do coletivo dos presidiários, é o “ponto de singularização de uma 

coletividade”, conforme João Camillo Penna (2013: 65). John Beverley, no 

mesmo sentido, aponta a “função metonímica” (1993: 65) do narrador 

testemunhal, cuja fala compreende o todo do qual é a parte. Jocenir manifesta 

este perfil, pois o “eu” que narra a história efetivamente se transmuta em um 

“nós” em vários momentos, como na cena em que narra o fim de uma tortura 

brutal: “Não sei quem deu o grito, que foi de imediato abençoado por todos os 

presos. Pararam com a humilhação. Por alguns minutos nos deixaram sozinhos. 

Os que estavam em melhores condições ajudavam os mais feridos. […] Eu 

quase não sentia minhas pernas.” (2002: 77). Libero dentro apresenta traços 

similares de narração: 

A experiência da detenção é destrutiva a qualquer um, 

independente do nível social a que pertença. Se abate 

como um ciclone sobre quem é preso e sobre todos 

aqueles que são ligados afetivamente a ele. 

O nosso mundo se comove com o sofrimento de um cão, 

mas pelos encarceirados não, não há piedade, então é 

melhor esconder a imundície embaixo do tapete e dizer que 

no fundo eles mereceram o que receberam. 

Vivemos em um mundo cativo onde aquele que conta é o 

vencedor, se és um perdedor não despertas interesse em 

ninguém. (2011: 63). 

Nas circunstâncias em que o narrador narra na condição de presidiário, 

tornando-se uma espécie de representante do conjunto maior, seu discurso 

remete a uma memória coletiva, conforme a compreende Maurice Halbwachs: 

“só há memória coletiva se um indivíduo sentir-se afetivamente ligado a um 

grupo, e se esse indivíduo pensar em comum em determinados aspectos, 

identificar-se com eles [...]. O indivíduo lembra como membro de um grupo e 

utiliza noções comuns ao grupo.” (1990: 25-47).  
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A dimensão coletiva da memória desdobra-se usualmente em trechos nos 

quais a voz narrativa assume o tom de denúncia das condições carcerárias, do 

sistema penitenciário como um todo. Desse modo, evidencia-se com maior 

nitidez a dimensão histórica de seu relato, passível de testemunhar sobre os 

inúmeros modos de violação dos direitos elementares do detento presentes na 

rotina carcerária tanto do Brasil quanto da Itália, mas sem, sombra de dúvida, 

muito mais graves no caso brasileiro. Diário de um detento apresenta as prisões 

nacionais como sendo “campos de concentração, senão piores, iguais aos que 

os nazistas usaram para massacrar os judeus na 2a Guerra Mundial. São 

verdadeiros depósitos de seres humanos, tratados como animais.”(2001: 18-19). 

Libero dentro fala da justiça italiana como uma “justiça doente” e acrescenta: 

Em muitos países democráticos onde existe o respeito ao 

indivíduo e há um grande trabalho de prevenção, as 

instituições utilizam o cárcere como cura e não como local 

de punição em si mesmo. Por que não falar do problema 

da afetividade intramuros? […] Dez minutos de telefone 

duas ou três vezes ao mês e quatro encontros mensais não 

garantem a manutenção das relações nem com os próprios 

filhos nem com os outros membros da família. Uma 

situação desumana. (2011: 125-6). 

Vozes individuais de teor autobiográfico em diálogo com a história, vozes 

individuais testemunhando acerca das condições precárias da vida no presídio, 

por vezes falando como um coletivo, cuja representatividade histórica é ainda 

mais evidente, tais são os focos discursivos predominantes nas obras do cárcere 

selecionadas. Hugo Achugar define a diferença básica que permite definir as 

distintas formas de escrita de si: “uma das diferenças maiores entre o testimonio 

e a autobiografía, sobretudo a confessional, situa-se no fato de que enquanto a 

autobiografía é um discurso sobre a ‘vida íntima’ ou interior, o testimonio é um 

discurso sobre a ‘vida pública’ ou sobre o ‘eu na esfera pública”. (Achugar, 1992, 

p. 39-40, tradução nossa).  

Trazendo momentos de expressão da vida íntima, bem como momentos 

de expressão da vida pública, no sentido de vida coletivizada, Diário de um 

detento e Libero dentro mostram-se formas híbridas, nas quais a autobiografia e 

o testemunho encontram-se presentes, fundidos num todo multifacetado e 



 

274 
 

fascinante. Trata-se, não se pode deixar de ressaltar, de indivíduos falando de 

si mesmos, compondo seus textos a partir do tecido poroso de sua memória:  

não há […] uma ênfase na função referencial (mimética), 

no que seria uma modalidade ideal de realismo, ou num 

gênero que reproduziria de forma transparente a verdade 

do real, e sim numa vocação subjetivante, ou 

representativa (no sentido político do termo). O que importa 

aqui é a verdade do sujeito testemunhal compreendido 

como sujeito coletivo. Essa “verdade do sujeito” é a “sua 

voz”. (PENA in SELIGMAN, 2003: 310). 

Paul Ricoeur, em A memória, a história, o esquecimento, apresenta 

consideração muito similar, problematizando a possibilidade de arquivamento e 

posterior sanção como prova documental do discurso testemunhal. “Até que 

ponto o testemunho é confiável?”  indaga-se o teórico alemão, referindo-se tanto 

ao uso judiciário como ao uso historiográfico do mesmo. Segundo Ricoeur, a 

autenticação da declaração da experiência de um autor, dá-se por meio de uma 

presunção de confiabilidade:  

No próprio interior da esfera histórica, o testemunho não 

encerra sua trajetória com a constituição dos arquivos, ele 

ressurge no fim do percurso epistemológico no nível da 

representação do passado por narrativas, artifícios 

retóricos, colocação em imagens. Mais que isso, sob certas 

formas de depoimento suscitadas pelas atrocidades em 

massa do século XX, ele resiste não somente à explicação 

e à representação, mas até a colocação em reserva nos 

arquivos, a ponto de manter-se deliberadamente à margem 

da historiografia e de despertar dúvidas sobre sua intenção 

veritativa. (RICOEUR, 2010: 170). 

Exatamente para tentar asseverar sua verdade “subjetivizada”, para 

mostrar-se portador de um discurso fidedigno, os narradores do cárcere do Brasil 

e da Itália impregnam suas narrativas de registros passíveis de documentar sua 

palavra e fazer dela uma autêntica fonte histórica. Trata-se uma série de 

informações como o número de registro do preso, o número de sua cela, a 

descrição minuciosa das instalações da prisão, etc. Jocenir recorre a uma série 

de paratextos (bilhetes, cartas fac-similadas) para confirmar a sua palavra, que 

é a palavra de um detento, um narrador que se sabe pouco confiável ao leitor, e 
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por isso empenha-se em oferecer o maior número possível de elementos para 

comprovar a veracidade do seu relato.  

A notícia de que tornara-se um autor de sucesso com a letra do rap “Diário 

de um detento”, em parceria com Mano Brown, por exemplo, é apresentada a 

partir da carta de um colega de cela, Erick, que fora solto. Na sequência da obra, 

está inserida cópia da própria carta, na qual se lê “Sabe, a sua música está 

tocando em todas as rádios, está fazendo o maior sucesso. Até fizeram um clipe 

[…].” (JOCENIR, 2001: 105). Principalmente devido ao fato de a notícia conter 

informações favoráveis ao detento, ela parece necessitar de comprovação. 

Giovanni Arcuri procede de modo similar, fornecendo dados técnicos 

comprobatórios de sua inserção do presídio: “Estou no meu […] refúgio, cela 

individual n. 14 da seção B na CC de Rebibbia Novo Complexo, repartição de 

alta segurança.” (2011: 96). 

Em Anatomia do testemunho, John Beverley afirma que, em que pese a 

presença desse tipo de registro, marcado pela intencionalidade factual, “o 

testemunho não pretende produzir uma verdade cognitiva, nem desfazê-la. Seu 

modus operandi é a construção comunicativa de uma práxis solidária e 

emancipatória. Daí que a dicotomia entre verdade/ficção careça de sentido 

(1987: 221). Para conceituar os escritos do cárcere do Brasil e da Itália, é preciso 

seguir o estudioso do testemunho e permanecer corajosamente em uma zona 

de fronteira, abdicando de uma definição categórica entre verdade e ficção, entre 

história e memória.  

Márcio Selligman-Silva afirma: “a literatura do testemunho […] talvez seja 

uma das maiores contribuições que o século XX deixará para a rica história dos 

gêneros literários. Nesse sentido, ela é filha da história: pois nunca houve um 

século com tantos morticínios de populações inteiras como esse.” (2003:110). 

Diário de um detento, de Jocenir, e Libero dentro, de Giovanni Arcuri, constituem 

assim narrativas de memória e narrativas da história, sendo exemplos da 

literatura possível dentro da era das catástrofes em que vivemos. 
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A ÁRVORE ENCICLOPÉDICA FRANCESA DO SÉCULO XVIII 
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RESUMO: A Nova Heloisa foi publicada em 1761, embora tenha nascido desde 

1757, quase ao mesmo tempo do Emilio e do Contrato Social. O romance de 

Rousseau causou um grande entusiasmo na sociedade do século das luzes, 

uma vez que, encontrou um público já bastante aberto ao extravasamento 

romântico que já despontava neste período.Na medida em que a sociedade 

prima por exacerbadas exposições das paixões, Rousseau atende a seus 

desejos publicando um romance com uma nova roupagem, livre dos exageros e 

das hipocrisias contidas nas histórias amorosas da época. 

Palavras-Chave: Romance. Razão. Sentimento.  

 

Jean-Jacques fora um homem comum na multidão, embriagado de vícios, 

malditos costumes, mas um expectador que de forma infrequente foi tomado pela 

pulsão de vida que o transformou oportunamente em artista. A arte o levou em 

suas asas altaneiras para além da visão encantada e turva do deslumbramento 

e o atraiu para um chão profundo onde o pensamento repousa. Possuído pela 

inteligência do espírito, o pensamento transformou Jean-Jacques em Rousseau. 

Se tivesse se tornado um modelo, seria um modelo a não se seguir e um modelo 

a ser seguido, mas principalmente, um modelo a ser entendido. Para perceber o 

crítico podemos olhar para o artista e o artista pode nos conduzir com suavidade 

ao homem comum, que revela em seus olhos o gênio do crítico. Trata-se do 

mesmo sujeito e, por motivos não tão óbvios, a história tratou mantê-lo vivo, 
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desde 1712, Jean-Jacques Rousseau. A cidade de Genebra é o coração do 

artista, a pátria do pensador, o lar do homem comum. Homens admiráveis pelos 

mesmos motivos que os tornariam desprezíveis travaram luta e amizade com 

Rousseau, mas pensamos que para homens comuns é que o artista falou e o 

pensador dirigiu sua crítica, pelo tom enérgico e centrado na simplicidade em 

suas palavras.  

Em Rousseau há uma aguda antropologia que classifica o homem como 

um animal corrompido. Não se trata de uma condenação apocalíptica, que o 

empurra às portas do inferno sem recurso ao expiatório. O animal corrompido 

carrega consigo a possibilidade de correção. Para minuciosa proposta, é preciso 

se dar conta dos descaminhos percorridos por si ao seguir a estrada da razão 

como rua de mão única e conceber o coração como outra estrada a percorrer, 

porém, sob a primazia do sentimento. Podemos em Rousseau admirar o homem, 

sentir o artista e aprender com o crítico.   

É possível saber com alguma precisão quem foi este genebrino, sem o 

exagero no desdém e sem excesso na admiração. A que ou a quem Rousseau 

seria importante verdadeiramente atravessa o século XVIII e aporta no XXI. Este 

texto se encaminha para o que chamamos de uma forma de acesso ao autor em 

questão, uma tentativa de aproximação imprescindível de sua obra, onde olhar 

com cuidado significa tocar o que sentiu quando, em meio aos pensamentos 

intensos do autor, algo surgiu e convidou para uma dança. Se não se trata de 

filosofia, pode ser uma maneira de incitar ao filosofar. Se não se trata de filosofar, 

pode ser uma tentativa de sentir a filosofia ou a estética das coisas.  

Contam antigas histórias sobre um grupo de homens obstinados a retirar 

os outros homens das trevas com a nobre e inovadora proposta de levar luz onde 

escuridão houvesse. O novo sol que em suas mãos traziam era a Razão e estes 

ambiciosos cavalheiros se fizeram conhecer por Iluministas: Locke, Voltaire, 

Diderot, d’Alembert e Rousseau. As trevas não se dissiparam, mas havia nascido 

então o Iluminismo!   

A França era a nascente do Iluminismo e suas leis punham o domínio da 

razão como elemento para a evolução do homem. Rousseau “abre mão” do ideal 

iluminista ao observar que a razão não seria a única solução para as “trevas”, 

mas lança sua crítica à ciência, ao progresso, à ideia de harmonia que conduzida 

e produzida por tais pensamentos. Tal crítica à razão se direciona ao que ela 
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representa como alicerce da maldade, promotora e mantenedora de vícios, 

opressão e escravidão de uma vida social dita civilizada. De acordo com o 

genebrino, a razão é uma faculdade que se desenvolve a partir de outras. O 

desenvolvimento da faculdade da razão é difícil e moroso. As sensações físicas 

e as paixões do espírito são faculdades que antecedem a razão. Perceber e 

sentir são estados que o homem tem em comum com os animais. Querer e não 

querer, desejar e temer são as primeiras operações da alma humana. O 

entendimento humano devia em muito às paixões, pois era por elas que a razão 

se aperfeiçoava. Ele dizia: “só procuramos conhecer porque desejamos usufruir 

e é impossível conceber por que aquele, que não tem desejos ou temores, dar-

se-ia a pena raciocinar”.87  

Pensamos que o sentido de uma obra de filosofia não é promover uma 

querela que rende comentários que atravessam décadas e originam outras 

querelas que cruzam séculos na carona de novos comentários. Usando a mesma 

medida, não pensamos ser o filósofo um agitador que incita o surgimento de 

seguidores e perseguidores que, com afortunada astúcia e devoção quase 

religiosa, chegam ambos um dia à cátedra de novos agitadores. Pensamos ser 

filosofia qualquer questão necessariamente criada ou descoberta, que desvela 

ou inventa o filósofo; e este se obriga amorosamente a levar a sua descoberta 

ou invenção aos outros, para que se possa pesar, pensar e modificar uma 

realidade, mesmo que esta realidade seja a realidade de um sujeito, e promover 

a elevação do espírito: 

Todos os progressos e prodígios humanos, que 

necessariamente não foram sempre positivos, advêm de 

um atributo denominado por Rousseau de perfectibilidade. 

Esse consistia na capacidade do homem de aperfeiçoar-

se. Aqui reside a diferença entre o homem e o animal: o 

primeiro poderá modificar-se ao longo de toda a sua vida; 
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o segundo, pelo “contrário, ao fim de alguns meses, é o que 

será por toda a vida, e sua espécie, no fim de milhares de 

anos, o que era no primeiro ano desses milhares”.88 

Muito se perde entre intenção e gesto, muito se esconde no livro na 

tentativa de se mostrar. Algumas coisas não se distinguem entre animal e 

homem. Por estes pontos mencionados, Rousseau é o autor alvo em questão. 

Sua filosofia anuncia e apresenta questões pertinentes a qualquer espírito que 

tende a se elevar por mais fiel ao chão que seja. Sua obra é a outra parte de sua 

nobreza e sua vida é uma obra em parte. A junção harmônica entre obra e vida 

seria filosofia se não fosse antes arte. A arte se aproxima da educação e a 

educação em seu processo inicial se mistura à arte quando se deve proteger o 

sentimento contra as verdades prontas, os erros primeiros guiados 

precocemente pela tutela da razão:  

Portanto, a primeira educação deve ser puramente negativa. Consiste não 

em ensinar a virtude ou a verdade, mas proteger o coração contra o vício e o 

espírito contra o erro. Se pudesses nada fazer e nada deixar que fizessem, se 

pudesses levar nosso aluno são e robusto até a idade de doze anos em que ele 

soubesse distinguir a mão esquerda da direita, desde vossas primeiras lições os 

olhos de seu entendimento se abririam para a razão; sem preconceitos, sem 

hábitos, ele nada teria em si que pudesse obstar o efeito de vossos trabalhos. 

Logo se tornariam em vossas mãos o mais sábio dos homens e, começando por 

nada fazer, tereis feito um prodígio de educação.89 

É preciso estar atento para a condução da razão, pois os sentidos são 

pormenorizados em uma busca de formação intelectual, reprodução e 

apropriação de pensamentos alheios que afastam do pensamento próprio, a 

atenção aos oportunos sentimentos e nos conduz a ter cegueira e fé na razão 

que elegemos para nossa conduta:  
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Como tudo o que entra no entendimento humano vem 

pelos sentidos, a primeira razão do homem é uma razão 

sensitiva; é ela que serve de base para a razão intelectual: 

nossos primeiros mestres de filosofia são nossos pés, 

nossas mãos, nossos olhos. Substituir tudo isso por livros 

não equivale a nos ensinar a racionar, mas sim a nos 

ensinar a nos servirmos da razão de outrem; equivale a nos 

ensinar a acreditar muito e nunca nada saber.90 

Há sentimentos naturais ao homem suprimidos pela razão, os quais são 

classificados pelo genebrino de sentimento de piedade e amor de si. Em 

Rousseau, o homem é um animal que se perdeu. O sentimento de compaixão 

ou piedade que a dor do outro nos acometia era o elemento que impedia que o 

homem em estado de natureza prejudicasse os outros com maldade e frieza sem 

propósito, por exercício de crueldade ou domínio e extensão de bens que 

excedem as necessidades primitivas de satisfação. O que leva a pensar que o 

homem em estado de natureza não tinha em seu coração uma essência 

agressiva. Embora Rousseau assuma que tal estado pode ter sido diferente do 

que ele imaginava, suas palavras sobre piedade ecoavam deste pensamento. 

Havia o sentimento de autopreservação que conduziria o homem a certa 

agressividade, porém, o sentimento de piedade se fazia mais forte que o 

sentimento de autopreservação, pois o sentimento é anterior à reflexão. Esta, a 

reflexão, seria a causa do amor-próprio, da falsa moral, e elemento corruptor do 

homem na vida em sociedade. 

Rousseau é um ilustre homem do Iluminismo, do século do domínio da 

razão. Então, como pode ele atacar o sol que tiraria os homens das sombras? 

Este ataque não se faz de forma radical. Não é a razão a origem dos males, mas 

sim esta estrada como único caminho e verdade a seguir. O acerto do passo se 

daria em colocar o sentimento em uma posição justa no pensamento e nas ações 

humanas. 
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Do meu primeiro retorno a mim nasce em meu coração um 

sentimento de reconhecimento e de bênção ao autor de 

minha espécie, e desse sentimento a minha primeira 

homenagem à divindade beneficente. Adoro a potência 

suprema e enterneço-me com seus favores. Não preciso 

que me ensinem esse culto, ele me é ditado pela própria 

natureza. Honrar o que nos protege e amar o que nos quer 

bem não é uma conseqüência natural do amor de si? 91 

Rousseau confronta a razão no que ela alicerça a maldade, os vícios, o 

que é daninho e opressor, o que escraviza a civilização.  Para Rousseau o 

estado suposto de natureza ou o que os europeus encontraram nas odisseias 

dos descobrimentos do mundo por Colombo se configura em uma juventude do 

mundo, onde havia certa paz e certas felicidades intactas pelo progresso que só 

a destruiriam depois, com a escravidão da propriedade privada e a privação da 

escravidão. Não há autenticidades de registros, não há registros específicos, há 

um pensador usando a imaginação para dar firmamento intuitivo à profundidade 

de seu pensamento, como nos mitos.   

O exemplo dos selvagens, que foram encontrados quase 
todos nesse ponto, parece confirmar que o gênero humano 
era feito para sempre nele permanecer, que esse estado é 
a verdadeira juventude do mundo e que todos os 
progressos ulteriores foram, aparentemente, outros tantos 
passos para a perfeição do indivíduo e, efetivamente, para 
a decrepitude da espécie. 92 

A razão e a fé na razão foram conduzindo à velocidade do progresso os 

homens à caverna da verdadeira treva e escuridão humana.  O condutor à 

caverna teria sido, segundo Rousseau, o primeiro homem que, ao cercar um 

terreno, foi hábil o suficiente em convencer os outros a acreditarem. Estava posto 

o primeiro loteamento da humanidade e a corretagem lavrava com sangue a 

invenção do privado, cercando com miséria e horror o que seria a imensa cerca 

entre o homem e o humano. Se alguém contestou, se alguém não aceitou, não 
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lhe deram ouvidos. Talvez o sentimento de posse preencha um vazio humano 

antes da arte chegar, talvez a posse impressione com o poder, como um colar 

de pérolas desancorado com ouro do fundo do mar. Talvez a paz e igualdade 

seja um processo fracassado pela saída do estado de natureza do genebrino. 

Talvez a arte e mais especificamente a música seja um hino triste clamando pelo 

passado. Seria possível ser feliz no pior dos mundos ou todo segundo de 

reflexão seja um caminho para a constatação de que o homem se perdeu. 

Rousseau desacredita no poder da ciência para a experiência de elevação do 

homem e encontro com a felicidade. Propõe reformas no pacto social, na 

educação e nas artes em geral e em particular na literatura, na música e no 

teatro.  As incursões deste pensador são diversas como diversas são as 

estratégias de saída do estado de “desnatureza” humana. A arte seria um estado 

de retorno ou resgate desta natureza primeira mesmo no atual progresso que a 

humanidade esfacelada se encontra, pelo menos, um caminho que o sentimento 

aponta. Estaria Rousseau usando a filosofia para sair da ignorância e a arte para 

sair da filosofia? Esperamos, acreditamos, sentimos que sim.    

A Enciclopédia concretizou o século XVIII e o século XVIII procedeu a 

gentileza concretizando a modernidade. O Iluminismo é o carimbo deste feito. 

Se a palavra sagrada havia posto os homens nas trevas, a palavra dos homens 

haveria de ser a luz que dissiparia todo e qualquer crepúsculo. Se consolidaria, 

então, a época dos letrados e os livros se tornariam os frutos da árvore do 

conhecimento, cujo único “pecado” seria não consumi-los. A bíblia, um tanto 

quanto ofuscada pelas luzes do conhecimento, dividiria espaço com a imponente 

Enciclopédia. Encontrar a verdade sob o crivo da razão e da crítica e ensiná-la 

era a missão dos precursores da modernidade. O que era apenas um projeto de 

tradução da enciclopédia inglesa ganhou gigantesco fôlego nas mãos de Diderot 

e D’Alembert. Nenhuma superstição seria tolerada, nenhuma espécie de 

ocultismo seria aceito. Democratizar o conhecimento humano era o espírito do 

homem moderno do século XVIII.  

Investigaremos do que se tratava e como se configurou a Enciclopédia 

francesa do século XVIII. Nosso intuito é perceber na “Bíblia Científica”, se é que 

assim podemos chamá-la sem danos a tudo o que ela significa, ou na “Obra” de 

uma sociedade de letrados o que as letras são capazes de promover à sociedade 

em seu poder de formação e transformação. Averiguaremos o papel e poder de 



 

284 
 

um editor, o homem que decide o rumo das letras, da leitura e do leitor. 

Tentaremos mensurar o peso que sustentaram com êxito os ombros de Diderot 

e D’Alembert ao se darem por Atlas93 em todas as Ciências e as Artes que 

puderam transportar. A ilustração forneceu ao projeto o que parecia faltar nas 

antigas escrituras. Vejamos um exemplo imponente do poder da ilustração:  

Na primeira página da Enciclopédia, aparece uma figura 

feminina que irradia a ‘luz do saber’, dissipando as ‘trevas 

da superstição’: é a Verdade. A seu lado, de pé, duas 

outras figuras femininas levantam o ‘véu que escondia a 

Verdade’, ou seja, o símbolo do erro e da ignorância. Uma 

dessas figuras é a Razão; outras cabeça é adornada por 

uma chama que simboliza o fogo da inteligência. A outra 

figura é a Filosofia, a rainha de todas as ciências. Ao lado 

da luminosa Verdade e sua corte estão: à direita, as várias 

Ciências; à esquerda, as Artes. Elas são conduzidas pela 

Imaginação, que se prepara para coroar a Verdade com 

uma guirlanda de flores. Embaixo, iluminados por feixes de 

luz, estão os seres humanos, empunhando os instrumentos 

com que realizam seus trabalhos. Essas figuras alegóricas 

resumem a ideologia do século XVIII: um novo mundo 

estava para ser construído pelo Homem. O conhecimento 

(feixes da Verdade e da Razão) iluminaria e esclareceria 

todos os problemas. Por tudo isso esse movimento foi 

chamado Iluminismo.94 

O senhor Johannes Gutenberg e, inventor da prensa móvel no século XIV, 

ficaria orgulhoso, se pudesse, pelo sucesso da empreitada à altura do seu 

invento. Mas, como o que se imprime não são papéis e sim ideias, não 

poderemos começar a tratar senão do pensamento. No século XVII, a obra de 
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René Descartes intitulada de Discurso sobre o método para bem conduzir a 

razão na busca da verdade dentro da ciência, impactaria de forma irreversível a 

visão humana sobre o conhecimento antigo e ascenderia a chama inapagável 

da ambição por uma nova forma de conhecer. Daquele período em diante a 

receptividade passiva dos homens frente ao conhecimento posto jamais seria a 

mesma. Conhecer não se restringiria mais em aceitar a herança cultural como 

único e valioso tesouro e repassá-la com a sacralidade de um sacerdote aos 

sucessores, mas o conhecimento passou a ser uma questão de conquista, 

reelaboração, construção.  Os enciclopedistas têm lá suas dívidas com 

Descartes, porém, a influência patente dos editores é um débito com o filósofo 

inglês Francis Bacon, conforme delineia a pesquisa de mestrado, precisamente 

sobre a presença de Bacon na Enciclopédia, de Bruna Torlay Pires, segundo ela: 

A Enciclopédia procura inventariar nossas conquistas 

intelectuais. Ao mesmo tempo, veicula a noção de que o 

conhecimento do universo é a medida do domínio humano 

sobre si e sobre a natureza. Enquanto procura afastar a 

superstição da mentalidade comum, provendo-a de 

ciência, exprime o esforço de pensadores modernos como 

Bacon e outros em remodelar a cultura e a organização das 

sociedades. Entre os diversos problemas envolvidos nessa 

perspectiva, encontramos a defesa da dignidade das 

técnicas e sua inserção no domínio da ciência. Este 

problema é importante na filosofia de Francis Bacon, mais 

exatamente em suas noções de método; e é a este 

pensador que Diderot recorre para somar forças à sua 

apologia das artes mecânicas no verbete ‘arte’. 95 

A palavra enciclopédia originariamente é anterior ao referido período, “tem 

origem grega e deriva da junção de: enkyklos - circular, e paidéia - instrução, 

educação”96, fazendo, portanto, jus à noção inicial de democratização do 
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conhecimento. O Século das Luzes produziu tecnologia, crítica, arte e até 

revolução. Não menos significativo e grandiloquente feito, temos a Enciclopédia 

ou Dicionário Raciocinado das Ciências das Artes e dos Ofícios como produto 

do viço febril de uma época geniosa. A Inglaterra obteve êxito ao lançar na 

França sua Enciclopédia ou Dicionário de Artes e Ciências. Tal obra precisaria 

ser traduzida. Alguns efeitos se não superam suas causas, às surpreendem. Le 

Breton contratou Diderot para a tarefa de tradução inicial e este se associou a 

D’Alembert. Juntos, os extraordinários editores filósofos trataram de surpreender 

a causa. O projeto foi ampliado de tal forma que o que seria uma tradução se 

transformou num total de 28 livros inéditos com a participação de mais ou menos 

160 colaboradores sobre a cuba de 21 anos para execução final. Assim se deu 

o surgimento da Enciclopédia francesa do século XVIII. A capacidade humana 

de transformar ideias em novas ideias nos dá um razoável juízo do que seja a 

capacidade humana. Citaremos o feito nas palavras de Marisa Ortegoza Cunha 

com mais riqueza de detalhe: 

Em 1745, o editor francês André Le Breton e três sócios 

obtiveram permissão para traduzir e publicar os dois 

volumes da enciclopédia do inglês Ephraim Chambers, de 

1728 (Cyclopaedia, ou Dicionário universal das ciências e 

das artes). Inicialmente, Breton contactou John Mills e o 

abade Jean Paul de Malves, mas nenhum dos dois levou à 

frente o compromisso. Em 1746, Breton conseguiu 

comprometer Diderot (1713-1784) e D´Alembert (1717-

1783) como diretores do projeto. Ambos vislumbraram aí a 

possibilidade de criar uma obra que se distanciaria muito 

de uma simples tradução da enciclopédia já existente - 

representantes notáveis do movimento conhecido como 

Iluminismo, viram-se diante da oportunidade de combater 

as superstições e permitir, a todos, o acesso ao 

conhecimento humano. 97 
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Epistemologia e Didática (SEED-FEUSP) – Ano XIV, 2º semestre/2010. p. 2. 



 

287 
 

Para gigantesco e ambicioso projeto, a Enciclopédia, requereu-se 

igualmente gigantesca mão de obra, reunindo grandes esforços de especialistas 

do século XVIII, responsáveis pela gestação e parto de seus conceitos intitulados 

de verbetes. Contudo, havia a cautela ou cuidado de aliar ao texto, sempre que 

possível, o fator imagem, daí a confecção de ilustrações, o que possivelmente 

se configuraria também em uma estratégia sagaz para tornar mais convidativo 

ao entendimento o conceito, marcado por sua natureza dura e rígida. As imagens 

deram a leveza ou clareza de que precisaria a Enciclopédia. Os editores 

definiram um método para organizar os diversos tipos de conhecimentos de 

acordo com uma determinada ordem de prioridade e hierarquia de saberes. 

Nada foi ao acaso ou aleatório. A saber, resumidamente, a estrutura da 

Enciclopédia:   

A Enciclopédia não se resumiu a uma coletânea de 

assuntos tratados em ordem alfabética: ela apresenta os 

temas relacionados por uma estrutura de árvore, chamada 

pelos enciclopedistas de Sistema Figurativo do 

Conhecimento Humano. [...] Para os enciclopedistas, a 

razão assume a posição central e prioritária. Curioso notar 

que, nesse esquema, a teologia, até então considerada a 

“rainha das ciências”, ocupa um lugar afastado do centro, 

ousadamente próximo à magia negra, e a religião aparece 

como um ramo da filosofia, e não como o bastião da moral 

e fonte última do conhecimento. A ideia que permeia a obra 

é que os temas, encadeados sistematicamente segundo a 

árvore, por meio de remissões, sejam então, apresentados 

em ordem alfabética, compatibilizando as partes com o 

todo.98  

O requinte empregado por Diderot e D’Alembert na confecção do método 

para constituição da Enciclopédia esbanjava a astúcia necessária para garantir 

nas devidas proporções os objetivos distintos dos ilustres editores. Declaremos 

por ela mesma seus objetivos citando a própria:  
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A Obra de que publicamos hoje o primeiro volume tem dois 

objetivos: como Enciclopédia deve expor, tanto quanto 

possível, a ordem e o encadeamento dos conhecimentos 

humanos; como Dicionário raciocinado das Ciências, das 

Artes e dos Ofícios deve conter, sobre cada Ciência e sobre 

cada Arte, seja liberal, seja mecânica, os princípios gerais 

em que se baseia e os detalhes mais essenciais que 

formam seu corpo e sua substância. 99 

Os ilustres editores arrebanharam com o projeto homens distintos que 

emprestaram ao século seus brios, que até hoje, no século XXI, reluzem. É 

notória a agudeza de espírito dos editores nesta formidável decisão editorial. Se 

isto não se trata de uma garantia de sucesso, trouxe, por conseguinte, o sucesso 

garantido. Angariar pessoas apropriadas para a certeza de sucesso de um 

trabalho ou idealizar um grande trabalho para atrair as pessoas certas é onde 

reside o mistério e o talento de um editor. Não se trata de um paradoxo e tão 

pouco a indefinição se sobressai à solução editorial escolhida acertadamente. 

De uma maneira ou de outra, torna-se indiscutível o papel do editor na época 

dos letrados. Possivelmente pela noção que temos de originalidade, atribuímos 

generoso valor a quem escreve e o mesmo não acontece a quem edita. No 

entanto, a história da Enciclopédia se trata da história de editores. Seus autores 

foram homogeneizados pela grandiosidade da edição. Os operários se 

sobressaíram sobre os arquitetos; não porque também eram arquitetos, mas 

porque foram exímios operários. Não tenho conhecimento de outra vez que isto 

tenha acontecido. Editar significa em sentido geral, imprimir, publicar e pôr à 

venda uma obra de um escritor. Diderot e D’Alembert reeditaram a palavra editor. 

                                                           
 

 

 

99 DIDEROT, D. & D’ALEMBERT, J. Enciclopédia ou Dicionário Raciocinado das Ciências, das Artes e dos 

ofícios, por uma sociedade de letrados. Discurso preliminar e outros textos (bilíngue). Tradução: Fúlvia 

M. L. Moretto. São Paulo: Editora UNESP, 1989. p.21. 
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Dos temas e dos autores responsáveis pelos verbetes temos a seguinte 

descrição:  

A parte de filosofia foi entregue a Etiénne Condillac, Claude 

Adrien Helvétius, Condorcet e Holbach. As ciências ficaram 

a cargo de D'Alembert, Holbach e outros. Anne Robert 

Jacques Turgot e François Quesnay cuidaram de 

economia e política. A teologia foi abordada pelos abades 

Morellet, De Prades, Sallier e Yvon. Os responsáveis pela 

área de literatura foram François Marie Arouet (1694-

1778), conhecido como Voltaire, Montesquieu (1689-1755) 

e Jean-François Marmontel. Além desses, outros 

pensadores escreveram para a Enciclopédia: Jean-

Jacques Rousseau (1712-1778), por exemplo, tratou do 

verbete música. A obra contou ainda com o trabalho de 

desenhistas, que se deslocavam até oficinas, laboratórios 

e academias para fazer ilustrações de máquinas, 

equipamentos, dados de anatomia e tudo o que pudesse 

ser transmitido sob a forma de imagem.100  

O sucesso de uma campanha não está imune às forças contrárias à sua 

execução. A Enciclopédia não esteve ilesa de ânimos contrários maiores que 

sua empreitada. Grandes ambições despertam grandes inimigos. Nos referimos 

a nada menos que a Igreja e ao Estado. É imprescindível perceber que a 

Enciclopédia antecede a Revolução Francesa, o que favorece a compreensão 

de tais poderes sobre a época. Sob esta acusação a empresa foi obrigada a 

paralisar seus trabalhos por duas vezes. Elucidemos o que denominamos de 

subversão para a época: 

O próprio Diderot afirmava que a ‘moralidade pode existir 

sem religião; e a religião pode coexistir, e [frequentemente] 

coexiste, com a imoralidade’. Apesar dessas pressões, os 

enciclopedistas não deixaram de criticar um tipo de Estado 

(monarquia absoluta) que consideravam incompatível com 

                                                           
 

 

 

100 CUNHA, Marisa Ortegoza. Notas sobre a Enciclopédia (século XVIII). Seminários de Estudos em 
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a natureza humana. ‘Nenhum homem recebeu da natureza 

o direito de comandar os outros. A liberdade é um presente 

do céu e cada indivíduo da mesma espécie tem o direito de 

usufruí-la, tanto quanto ele usufrui da razão’, proclamavam 

eles. Em vários artigos pregava-se a instauração de uma 

monarquia limitada e de um governo representativo, 

advogando-se a garantia das liberdades civis, além da 

introdução de muitas reformas sociais. Por trás de todo 

esse trabalho estava a [ideia] de que o homem é a medida 

de todas as coisas, concepção resumida por Diderot num 

dos verbetes da Enciclopédia: ‘O homem é o único limite 

do qual se pode começar e ao qual todas as coisas têm de 

retornar’. 101  

A mão que ludibria o Papa engana o Rei. No caso, as letras. Fatores 

quase insuperáveis a serem sobrepujados pela maestria evidente de 

engenhosos editores. Artifícios capazes de enganar os olhos atentos do Estado 

e da Igreja dão a natureza labiríntica e versada da Enciclopédia. Precisaria ser 

Dédalo para escapar do próprio labirinto. Vamos à estratégia dos editores:  

O sistema de ‘remissões’, inspirado no modo astucioso 

como Bayle o empregou, era tríplice. Tinha função 

heurística, isto é, apontava caminhos impensados entre 

ciências, princípios ou [ideias] aparentemente díspares; 

remetia uma palavra a outra, auxiliando o leitor a colher a 

polissemia dos termos de modo a discernir seus sentidos; 

era um sistema de remissões de 'coisas', ampliava e 

refinava uma [ideia] remetendo-a a outras. Nesta terceira 

função, a encenação de embates marcava presença. 

Como o próprio Diderot declara no verbete “enciclopédia” 

(encyclopédie), se era preciso louvar um assunto 

simplesmente por ser ele preconceito nacional protegido 

pelo estado, se o remetia a um verbete em que se liam 

argumentos sólidos de implicações contrárias às [ideias] 

hipocritamente elogiadas. Esta estratégia permitia, 
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driblando a censura, modificar a mentalidade comum, 

função essencial de um bom dicionário. 102 

A invenção da imprensa no século XIV por Gutenberg e ajudaria a evitar 

uma falha antiga. Qualquer estudioso dos antigos se depara com o problema 

inicial de fontes duvidosas, referências obscuras, pensamentos centrais para 

compreensão de um autor cujos registros não foram salvaguardados, restando 

fragmentos que acendem indefinições de toda sorte. Para os enciclopedistas os 

séculos vindouros não mais sofreriam com estes problemas, pelo menos sobre 

o conhecimento no século XVIII e a própria história poderia fazer as pazes com 

ela mesma dali por diante. Por todos os feitos e percursos, a Enciclopédia 

venceu:  

Na apresentação da Enciclopédia, Diderot e D'Alembert 

explicam o espírito da nova ideologia: ‘O objetivo de uma 

enciclopédia é o de reunir os conhecimentos até agora 

esparsos e sistematizá-los para em seguida divulgá-los 

(...). Assim, as aquisições dos séculos passados não mais 

se perderão, podendo ser utilizadas no futuro a fim de que 

nossos netos, tornando-se mais instruídos, sejam ao 

mesmo tempo mais felizes.   

A popularização foi, sem dúvida, um dos aspectos da nova 

cultura. Até aquele momento, o saber havia sido quase 

sempre um privilégio reservado a poucos ‘aristocratas da 

cultura’. Os enciclopedistas, ao contrário, propunham uma 

democracia do saber. Graças também ao desenvolvimento 

da imprensa (já se imprimiam jornais havia alguns 

decênios), os conhecimentos relativos a todas as ‘ciências, 

artes e profissões’ começavam a ser divulgados; o povo 

lentamente ganhava acesso a tais informações. A 

divulgação do conhecimento e da cultura gerou um 

otimismo ilimitado, difundindo a crença de que o saber iria 

possibilitar a construção de uma sociedade mais justa e 

mais próspera. 103 
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Como dissemos anteriormente, a Enciclopédia venceu. As letras 

francesas abandonaram o latim e construíram um império próprio. Porém, foi ela 

um dos grandes fatores em meio aos que colaboraram para a eclosão da 

Revolução Francesa. 
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Ritos Fúnebres no Maranhão Colonial através do estudo de 

testamentos (1773 a 1795) 

Ligia Maria Pinheiro Ferreira* 

Nesimar do Vale Madeira** 

 

RESUMO: O Estudo tem por objetivo evidenciar a relação da sociedade 

maranhense setecentista (1773 a 1795) diante da morte, especificamente 

através do registro de testamentos que englobam as vontades do testador, e 

mostram como eram os costumes e formas de pensar registrados nos 

documentos testamentais. Ressaltam-se os ritos fúnebres contidos nos 

testamentos, como ferramenta indispensável para entendermos o papel que a 

igreja católica desempenhava na sociedade da época, sua influencia nas 

mentalidades e comportamento dos fiéis. Destaca-se a orientação religiosa da 

igreja católica e seus princípios morais a serem seguidos a fim evitar a mácula 

de memória do testador. Trata-se de uma pesquisa com abordagem qualitativa 

de caráter descritivo, o método utilizado para coleta de dados deu-se através da 

pesquisa documental no Arquivo Público, e pesquisa bibliográfica.  

Palavras-chave: estudo em testamento, Igreja Católica, ritual post-mortem. 

 

ABSTRACT: The study aims to show the relationship of eighteenth-century 

society Maranhão (1773-1795) before death, specifically through wills record that 

encompass the wishes of the testator, and show how were the customs and ways 

of thinking testamentais recorded in the documents. They point out the funeral 

rites contained in wills, as an indispensable tool for understanding the role the 

Catholic Church played in the society of the time, his influence on the attitudes 

and behavior of the faithful. There is the religious orientation of the Catholic 

Church and its moral principles to be followed in order to avoid the tester's 

memory macula. This is a research with qualitative approach of descriptive 

character, the method used for data collection was carried out through the 

documentary research in the Public Archives, and literature. 

Keywords: study will, Catholic Church, post-mortem ritual. 
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Abordar ritos fúnebres nos conduz a práticas de religiosidade e denota 

trabalhar o conceito de religião ou perspectivas diferentes de religiões, sendo 

assim,104 objetiva-se um estudo dos ritos fúnebres desempenhados pela igreja 

católica no período de 1773 a 1795, como eles eram exigidos pela mesma, 

quanto às normas de conduta dos fiéis/devotos e qual a relação da sociedade 

maranhense diante da morte. 

A morte é uma temática constante na cultura universal, uma vez que 

inevitavelmente todos nós iremos morrer, e o fato da morte ser um aspecto 

natural dentro dos termos biológicos faz com que todas as sociedades em 

tempos e espaços entendam a mesma dentro de um complexo contexto de 

experiência cultural ou religioso. 

SCHIMITT (1999, p.15) afirma que a morte “é parte essencial das crenças 

religiosas das sociedades”, é sobre essas crenças religiosas e a relação com 

morte, que iremos refletir porque o discurso da Igreja Católica no Maranhão 

setecentista girava em torno da morte e o que aconteceria depois dela, e como 

esse discurso assegurou a manutenção e expansão da Igreja no processo de 

colonização do território maranhense. 

A sociedade maranhense girava em torno dos termos definidos aos 

moldes portugueses, baseado na religiosidade barroca, no cristianismo e nos 

rituais de morte cristã, uma vez que São Luís, enquanto capital do Estado do 

Grão-Pará e Maranhão se constituía em uma das possessões ultramarinas do 

Estado Português, portanto não fugia às prerrogativas e determinações de 
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testamenteiros todo o processo a ser obedecido, a fim de que pudessem descansar em paz.  
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Portugal, e a diocese de São Luís do Maranhão fazia parte da arquidiocese de 

Lisboa. 

Portanto, a religião católica maranhense foi moldada de acordo com o 

modelo português, baseada em uma religiosidade barroca levando a um exagero 

nos ritos de morte e post-mortem, é com esse enfoque que iremos estudar os 

ritos fúnebres no Maranhão através da análise de testamentos do século XVIII, 

procurando neles compreender o significado da morte e o que ela representava 

na mentalidade provinciana. Lembramos ainda, que essa documentação que 

antes fazia parte do acervo do arquivo da Igreja da Sé, e que ora se encontra no 

Arquivo Público de São Luís.  

A fim de facilitar o estudo este trabalho iremos abordar de forma sucinta 

os testamentos e sua estrutura formal, dando ênfase no autoamento, o 

testamento em si, as vontades do morto e o Codicílio, em seguida a ação 

evangelizadora da igreja católica e os ritos fúnebres.  

 

OS TESTAMENTOS E SUA ESTRUTURA FORMAL 

Para realização da pesquisa trabalhamos com testamentos do Arquivo 

Público, utilizando o livro nº 23, que abrange o período de 1794 a 1798, e como 

reforço para analise dos ritos fúnebres, que abordam uma prática religiosa no 

Maranhão no final do século XVIII nos debruçamos em alguns testamentos 

contidos na obra: Cripto Maranhense e seus legados. Ressaltando que esta 

documentação que se encontra atualmente no Arquivo Público (testamento, 

certidões de casamento, batismo, atestado de óbito) outrora ficava sob a 

responsabilidade e controle da igreja católica, e servia como suporte para a 

administração portuguesa funcionando como um dos braços do Estado 

português visando colaborar com o desenvolvimento e regulamentação do 

empreendimento da colônia. 

Na verdade a administração eclesiástica estava ligada a máquina 

administrativa do governo, dessa forma inseria não só seus preceitos religiosos 

bem como influenciava a mentalidade e contribuía para a formação do 

comportamento da sociedade colonial. Pretende-se, através do estudo de 

testamentos do final do século XVIII, descortinar como se comportava a 



 

297 
 

sociedade maranhense através da ideologia pregada pela igreja católica 

europeia.  

Segundo FERREIRA (1986, p.1670), testamento é um ato solene pelo 

qual se dispõe, para depois da morte, de todos ou de alguns bens próprios. Tanto 

agora século. XXI como no século XVIII é exatamente para esse propósito que 

os testamentos são escritos: disposição dos bens. Mas há uma diferenciação 

entre os tipos de testamentos dos dois séculos. Enquanto os testamentos 

contemporâneos são sucintos e às vezes imprevisíveis, os do século XVIII eram 

minuciosos; arrolavam dívidas religiosas e comerciais, utensílios, móveis, terras 

e dinheiro. Como exemplo, apresenta-se o testamento de Vicente da Cunha 

Pinto, contido no Livro Testamento nº 231(1794-179, p.26):  

Declaro que devo a Companhia Geral do Comercio extinta 

o disser o administrador atual e primeiro testamenteiro e 

assim mais devo a Joan Roque Jiorge de Lisboa o que 

disser o dito administrador = Declaro que tive uma 

sociedade em uma Fazenda de lavoura na ribeira do 

Itapecuru denominada San Joan da Caxoeira com o meu 

companheiro o primeiro testamenteiro dito Capitão 

Bernado Rodrigues Lima cuja a  sociedade aconservei 

amigavelmente sem clareza alguma e se acha presente 

dividida no que respeita aos escravos como a descontar de 

hum rol que ele testado entregou ao feitor Joan de 

Medeiros e só falta pos dividir  os acessórios da mesma 

lavoura com frutos pendentes e as terras em  que ambos 

compraram, e assim mais escravos que se acham. 

Os homens dessa época costumavam aproveitar o testamento para 

descarregar a consciência, ou seja, através desse buscavam a salvação de sua 

alma alforriando seus escravos e mandando rezar grande número de missas em 

intenção de suas almas. Como evidencia o testamento de Antonio Pereira 

Guimaraes (Livro Testamento 1794-1798, p.25): 

No dia do meo falecimento sendo horas competentes, adiar 

no seguinte se diram por minha alma as missas que se 

poder dizer de corpo presente em todas  as igrejas  pelos 

sacerdotes e na mesma  Igreja  de Santo Antônio  se 

cantara  o oficio de corpo presente e ao  sétimo dia e 

paroquial que tudo  se dara esmola  de costume. 
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Apesar da relativa liberdade de expressão dos testamentos, estes 

apresentam uma estrutura formal bastante regular. Hoje século no XXI, essa 

discussão sobre o testamento volta a ser debatida nos meios jurídicos como 

forma de testamento vital, que se constitui em um documento elaborado por uma 

pessoa que estando em pleno gozo de suas faculdades mentais, redige o 

documento com ajuda de um advogado e um médico de sua confiança, com o 

objetivo de dispor acerca dos cuidados, tratamentos e procedimentos que deseja 

ou não ser submetida quando estiver com uma doença terminal ou que ameace 

sua vida, e que esteja fora de possibilidades terapêuticas e impossibilite de 

manifestar livremente sua vontade. 

No Brasil ainda não existe uma legislação específica sobre o tema e 

nenhuma determinação legal para formalização do testamento vital.  De acordo 

com Rosa (2015) “embora já tutelado na legislação de vários outros países, a 

exemplo dos Estados Unidos da América, Bélgica, Argentina, Portugal, além de 

outros, no Brasil ainda não houve a sua positivação, inexistindo, assim, 

legislação específica que regule a matéria”. Em linhas gerais, o testamento vital 

nos ordenamentos jurídicos estrangeiros tem como conteúdo disposições de 

recusa e/ou aceitação de tratamentos que prolonguem a vida. 

Ainda segundo Rosa (2015)  

A resolução nº 1.805/2006, do Conselho Federal de 

Medicina Brasileiro, que permitiu ao médico limitar ou 

suspender procedimentos ou tratamentos que prolonguem 

a vida do doente, em fase terminal, vem servindo de 

fundamento para o entendimento doutrinário que tem se 

manifestado favoravelmente a esse instituto. 

Fazendo analogia aos testamentos estudados no século XVIII, observou-

se que enquanto a preocupação do homem setecentista estava na salvação de 

sua alma, o homem contemporâneo está preocupado em garantir ou não 

tratamentos que prolonguem sua vida e amenizem ou não seu sofrimento. 

 

O autoamento  
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Para lavrar o testamento, era necessária a presença do tabelião e 

geralmente era iniciado como aponta o testamento de Antonio Pereira 

Guimaraens (Livro Testamento, 1794-1798, p.25) 

Registro do testamento com que faleceo nesta cidade 

Antonio Pereira Guimaraens, cazo em Lisboa autoamento 

de hum testamento com que faleceo Antonio Pereira 

Guimaraens nesta cidade escrivam// passos// Anno do 

nascimento de Nosso Senhor Jesus Christo de mil 

setecentos e noventa e cinco aos dezesseis dias do mês 

de janeiro do dito anno em as casas de morada do Doutor 

ouvidor geral Joan Pedro de Abreu onde eu tabeliam 

adiante nomeado quis vindo e sendo a hi pelo dito ministro 

me foi determinado autoasse o presente testamento com 

que havia falecido Antonio Pereira Guimaraens em 

observância do que fiz este autoamento e ele adjunto o 

mencionado testamento como adiante se ver (p.25 Miguel 

Arcanjo dos Passos, tabelian que escrevi.) 

Percebe-se que todos os testamentos seguiam basicamente a mesma 

estrutura, um início onde se colocava o nome do falecido (testador), o local em 

que o ocorrera o falecimento, a data e o ano e o tabelião que fazia o registro. 

 

O Testamento em si 

Segundo MARCILIO (1983, p.68), o testamento “é um ato solene da 

vontade do indivíduo que encerra a declaração derradeira de que sejam 

executados, após sua morte”. De acordo com ARAÚJO (2005) os testamentos 

surgiram na França no final do século XII, seguindo a tradição judaica romana. 

Atualmente, os testamentos possuem o caráter de legado material, no século 

XVIII, eles tinham a motivação religiosa como forma de salvação. Eram feitos na 

presença do testador, que de viva voz, relatava a um tabelião, que por sua vez 

redigia as vontades do mesmo; sendo depois datado e assinado pelo escrivão, 

em seguida cerrado e lacrado, a fim de que fosse aberto depois da morte do 

testador.  

Nas pesquisas realizadas observou-se que todos os testamentos 

iniciavam com um preâmbulo, que era uma verdadeira prece de invocação à 

corte Celestial – iniciando com a Santíssima Trindade, em seguida à Virgem 
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Maria, passando pela Paixão de Jesus Cristo e finalizando com os santos e as 

santas de sua devoção, bem como do seu nome, e os anjos principalmente os 

de guarda. 

Esta parte mostrava uma grande religiosidade dos testadores e uma 

preocupação de repetir as fórmulas outorgadas de maneira formal, como vemos 

no testamento de Francisco Joaquim Mosqueira: “Em nome da Santíssima 

Trindade Padre Filho e Espirito Santo, Três pessoas distintas e hum só deus 

verdadeiro. ’’ Livro Testamento nº231 (1794-1798, p.11). 

 

As últimas vontades do morto 

Através dos rituais, os testamentos evidenciavam que as pessoas eram 

mais fervorosas em sua religiosidade, porém deve-se enfatizar que tais rituais 

eram muito mais cheios de pompas: quanto mais rico fosse o dono do 

testamento, aumentava-se também o número de missas, como faz referência 

HOONAERT (1977, p.300): ‘’ Exigia uma soma equivalente à celebração de certo 

número de missas, por vezes cem, por vezes duzentas ou quinhentas segundo 

a fortuna do falecido’’. 

 E, através desses rituais, evidenciava-se uma preocupação constante 

dos testadores em lembrar que eram membros de determinada ordem, como 

frisa em seu testamento Manuel Antunes do Rosario no Livro Testamento (1794-

1798, p.11): 

Declaro que falecendo nesta cidade quero e he  minha 

vontade ser  mortalhado em  hum lençol botando-se-me por 

cima do corpo  o venerável abito de San  Francisco e ser 

sepultado na  Igreja de  Nossa  Senhora das Mercês junto 

ao  Altar  do Senhor Bom  Jesus da Piedade conduzido por 

quatros homens pobres dando-se a cada hum deles dois 

mil res o meo corpo será acompanhado do reverendo 

vigário Cruz da Fabrica  e o capelaens que ouverem, a 

comunidade do Carmo e  Mercês sendo na  Ribeira do 

Itapecuru se fara a que poder ser conforme os sacerdotes 

que neste tempo ouverem indo sempre o  meo corpo 

amortalhado no lençol como acima dito tenho, se faça e 

oficio paroquial logo sendo de três  no  turno, e nove licoens 

e o mesmo se praticam nesta ou  em  outra qualquer parte 
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que  eu falecer = Aviso aos  meus testamenteiros que  sou 

irmão  da ordem 

Através da leitura de HOONAERT (1977, p.386) percebe-se que as 

ordens terceiras, a de São Francisco e do Carmo segundo ele representavam 

em sua maioria as mais abastadas: “através da ética do privilégio reduziu aos 

poucos as diversas e mais variadas confrarias sob o domínio de duas ordens 

terceiras, a do Carmo e a de San Francisco, que representavam as classes que 

colaboravam com o domínio colonial”. 

Possivelmente, essas irmandades representavam para os homens de 

dinheiro um meio de demonstrar sua riqueza perante a sociedade, sendo 

membro desta, ou até de não se deixar morrer no anonimato, como um homem 

comum. 

 

Codicílio 

Geralmente ocorria quando o dono do testamento queria fazer alguma 

alteração ou acrescentar algo em seu testamento, para que assim não ficasse 

nenhuma dúvida quanto as suas vontades, Lineabaugh citado por Reis (1991, 

p.83) afirma que “circulavam entre o povo ideias sobre a boa morte e sobre o 

retorno de mortos para perturbar os vivos, caso estes falhassem em garantir-

lhes um enterro digno”. Assim o Codicílio servia não só para enfatizar as 

vontades do morto, mas para determinar que todo um ritual fosse feito de acordo 

com suas vontades visando garantir o desencargo de consciência e seu 

descanso eterno. 

Ao analisar os testamentos do século XVIII, é necessário certo cuidado, 

uma vez que se trata de documentos escritos pelos membros da igreja os quais 

não tinham interesse em tornar pública qualquer situação ilegal que pudesse 

comprometê-la bem como os descendentes do falecido. 

É lícito citar as igrejas as quais os testamentos fazem referência: Igreja da 

Sé, Do Carmo, Do Rosário e de Santo Antônio, como vê evidenciada no 

testamento de Dona Maria Magdalena Belfort, no Livro Testamento nº 231(1794-

179, p.110): “deixo de esmola para obra de Nossa Senhora do Rosário desta 

Ribeira cinquenta mil res para a lâmpada do Santíssimo sacramento da mesma 

igreja vinte mil res, e para o Santíssimo da matriz da cidade outros vinte mil res”. 
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Uma prática muito comum neste período, e que não devemos esquecer-

nos de comentar, era o costume das pessoas fazerem seus testamentos mesmo 

estando em saúde perfeita. Preocupavam-se em serem acometidos pela morte 

súbita e não se encontrarem preparados para garantir sua salvação, como 

mostra o Testamento de Izabel Frazoa, falecida em 02 de marco de 1773, Mota 

(2001, p.258) “eu Dona Izabel Frazoa estando de saúde e de pé, e em meu 

perfeyto entendimento, juízo que Deos Nosso Senhor me deu temendome da 

morte e desejando a minha salvassão por não saber quando será servido 

levarme para sy, faço este meu testamento.”.  

No decorrer da pesquisa, observou-se que todos os testamentos 

analisados começavam com a seguinte frase: Em nome de Deus..., contudo, 

seria simplista pensar que a palavra a Deus devotasse fé incondicional, pois se 

percebe que quanto mais rico fosse o defunto maior seriam os encargos a pagar 

e caso este em vida não incluísse o número de missas a serem rezadas por sua 

alma em seu testamento, a própria igreja se incumbiria de tal tarefa que em geral 

não eram poucas, como cita HONAERT (1977, p.386). 

...por um direito que não era oficial, mas praticamente 

aceito na colônia, competia ao vigário e ao juiz de órfãos 

examinar os testamentos e exigir, no caso do vigário, que 

se celebrasse um determinado numero de missas: o 

testamento tinha que estar a favor do vigário, era por assim 

dizer uma espécie de imposto clerical na hora da morte. 

Devido a isso, o reverendo acompanhava os enterros. Diante de tal 

afirmativa, observa-se que a missa era, na realidade, o negócio do padre. 

Devemos lembrar que tal prática não abalava a religiosidade da colônia e nem 

diminuía o prestígio clerical entre aquela sociedade; mandar rezar missas pelos 

mortos não era costume somente das famílias ricas, era comum pessoas de 

poucas posses pedirem em seus testamentos para rezar missa em intenção de 

sua alma, conforme cita o testamento de Dona Maria Quiteria Campelo, mulher 

de poucas posses: “declaro que o mulato Felipe fasso dele doação ao convento 

de Santo Antônio desta cidade pesso aos religiosos me mandarem dizer quatro 

capelas missas pela minha alma e pelas almas de meos pais.” Livro Testamento 

nº231 (1794-1798, p.11). Mandar rezar missas pelos seus mortos ainda é uma 
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constante entre os católicos, apesar de não ser mais uma obrigação imposta 

pela igreja. 

Com base nos testamentos estudados, vimos uma conduta post-mortem 

em que estava implícito aquilo que historiadores como João Jose Reis e Mary 

Del Priore, evidenciaram de “boa morte” e “morte bonita”. Percebe-se que a 

própria forma como os testamentos eram feitos, evidenciava a preocupação dos 

católicos da época em mostrarem-se como homens íntegros, caridosos e 

pagadores de suas dívidas materiais e espirituais e principalmente, de suas 

promessas feitas aos santos e as santas de sua devoção, que em vida não foram 

pagas a tempo. Acreditavam que dessa forma eliminavam-se todos os 

obstáculos que os impediam de entrar no paraíso e, para facilitar o seu acesso 

ao céu, utilizavam as súplicas de inúmeras missas rezadas como forma de 

diminuir suas culpas e alcançar a salvação de suas almas, prática essa que nos 

dias atuais e nos meios mais afastados das áreas urbanas, ainda se mantém. 

 

A AÇÃO EVANGELIZADORA DA IGREJA CATOLICA 

Historicamente a palavra religião foi usada no contexto cultural da Europa 

caracterizado pela presença do cristianismo que se apropriou do terno latino 

religio (prefixo re: outra vez, de novo – e o verbo ligare: ligar, unir, vincular) que 

significaria religar o ser humano a algo que está fora dele – que no cristianismo, 

alude à queda do Paraíso e que marcaria segundo Gênesis, a origem do pecado 

(culpa, falta, erro) do homem. Sendo assim, na interpretação da igreja católica 

somente com a intervenção de Deus no mundo, o homem procuraria em vários 

momentos, retornar à sua condição de se conciliar com o Criador.  

Analisando o processo de evangelização da igreja católica 

(“representante” terrena de Deus) que se expunha a sua influência na 

mentalidade dos seus fiéis, impondo-lhes à condição si ne qua non para a 

salvação da alma, a crença e os ensinamentos dogmáticos da sua doutrina, e 

entre os ensinamentos se destaca a conformidade com a situação social, de 

acordo com HAUCK (1980, p.167) ”levar como vontade de Deus a pobreza, 

suportar com paciência seus padecimentos, procurar os bens de ganhos 

celestiais, lembrar-se de Jesus Cristo e Maria foram pobres, render graças a 

Deus de achar-se na estrada fácil do paraíso. “ 
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Ratificamos então, como a mesma ao longo dos tempos incentivou suas 

crenças e suas formas de comportamento dentro da sua doutrina tanto na 

sociedade europeia, como na brasileira e muito mais ainda na maranhense. 

Diante do exposto, apontamos a igreja como influenciadora e mantenedora 

dessa conduta na forma de pensar do leigo e instruindo como ele deveria se 

preparar para a morte dentro das exigências eclesiásticas, que eram 

impregnadas de um catolicismo sincrético e que tanto ocorreu por causa da 

influência indígena quanto, principalmente, por causa da influência africana. No 

decorrer da explanação veremos a amostra de uma devoção e fé do leigo 

maranhense aos santos e as santas, anjos da guarda e de devoção, à Virgem 

Santíssima, à Santíssima Trindade e também mostrando uma grande 

inquietação quanto ao seu legado material, bem como se ocupando em ter um 

bom preparo para a hora da grande partida que é certa para todos e conforme 

se expressa Maximiniano Pinheiro Meireles, em seu testamento, que se encontra 

no Arquivo Público, Livro Testamento nº 231 de 1994 a 1798:  

“...em meo perfeito juízo e entendimento que Deos Nosso 

Senhor me deo, e temendo me da morte que a todos os 

mortais assalta quando menos cuidam faço este meo 

testamento na seguinte forma e seguinte maneira = 

primeiramente encomendo a minha alma ao padre eterno 

a queira receber assim como recebo a seo unigênito meo 

Senhor Jesus Christo quando gênero humano deo sua vida 

no Patíbulo da Santa Cruz, e a Virgem Maria Senhora 

nossa, e ao santo do meo nome e ao da minha especial 

devoção que he de Sam Jose e a todos o santos e santas 

da corte do ceo rogo sejam meus intercessores quando 

minha alma sair digo desse mundo...” 

Ciente de que o medo da morte sempre existiu e, continuamente existirá 

em todas as sociedades, percebe-se através da leitura dos testamentos 

examinados bem como por outras fontes de pesquisa, que o maior medo do 

homem setecentista era o de não estar preparado para a morte repentina, que 

chega de forma imprevisível, e vista por ele como de acordo com Macedo (2004, 

P.13) como “um mal, uma desgraça superior ao ato do adeus. A morte 

inesperada que se dava sem preparação da alma ou com a possibilidade de não 

ser enterrado, amedrontava o fiel católico desejoso de uma boa partida”. Sendo 
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assim, para o leigo garantir uma “morte bonita”, (Priore, 1994, p.36) dentro 

daquilo que se apregoava a igreja, passava pela realização dos rituais fúnebres 

adequados, que eram por ela administrados, garantindo então, a salvação da 

alma, e incluem-se aí todas as formas de pagamento de suas dívidas tanto 

espirituais, como terrenas, demonstrando uma grande preocupação com seus 

herdeiros, com seus empregados e com seus escravos, sendo comum, 

praticarem a caridade com os menos afortunados como nos mostra as vontades 

no testamento de Manoel Antunes do Rosario, contido no Livro Testamento 

nº231 de 1794 a 1798, que se encontra no Arquivo Público. 

= Deixo pelo amor de Deos e se repartam pelo meos 

escravos duzentos mil reis nos quais se lhe daram nos 

vesutarios que eles precizaram por noam distribuírem 

coizas supérfluas esta quantia se fara a conta tamsomente 

pelos trabalhadores entre homens  mulheres = Deixo pelo 

amor de Deos a Anna Flora filha de Donna Angela Maciel 

cento e sincoeta mil reis = Declaro que no dia do meo 

falecimento se repartam pelas pessoas mais necessitadas 

e pobres cem mil reis = Deixo pelo amor de Deos a meo 

afilhado Antonio Jose Bruno menino experto e criado em 

minha caza como meo próprio filho a quantia de hum conto 

e quatro centos reis, a quantia se fara em escravos ou no 

que melhor conta fizer a respeito de lhe render alguma 

coiza para quando tiver capacidade... 

Segundo Araújo (2005), os testamentos serviram como documentos da 

última vontade do cristão desde a Idade Média, e a Igreja era a guardiã dos 

testamentos, no entanto a partir do século XIX eles foram perdendo o seu caráter 

religioso e passaram apenas a ter uma indicação pessoal para a distribuição de 

parte dos bens. Ressalta-se que essa documentação vem sendo pesquisada 

como fonte para a reconstituição histórica da sociedade brasileira.  

 

OS RITOS FÚNEBRES 

Os ritos sempre estiveram presentes na vida do homem, no nascimento, 

casamento e morte (dessa forma, poderia consolidar sua felicidade em algo que 

seja humanamente aproveitável). Sabe-se que os rituais estavam presentes na 

vida de nossos nativos antes da chegada dos europeus. Um exemplo dessa 
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afirmação tem-se o ritual da puberdade feminina praticado entre os tenetehara 

no Maranhão descrito no livro Povos Indígenas no Maranhão (1988, p.57) 

geralmente a festa acontece no fim do período da estação 

seca e inicio da estação chuvosa. No dia da festa a moça 

desde a manhã é aprontada, revestindo o corpo todo com 

suco de jenipapo. Pouco antes da festa que começa antes 

do pôr do sol, a moça é ornada com enfeites de penas no 

peito e costas e a cara coberta através de penas de xexeu 

uma saia de pano, preferivelmente de cor vermelha cobre-

a da cintura até os pés.  

Acredita-se que através desse exemplo de ritual realizado entre os povos 

indígenas pode-se melhor explicar o significado do ritual praticado na sociedade 

maranhense no século XVIII, uma vez que até os dias atuais nossa sociedade 

está permeada de ritos em nosso cotidiano, herdados dos índios, negros 

africanos, ou trazidos pelos europeus como: o batismo, casamento e o costume 

de rezar missas pelos mortos e outros. 

Os ritos fúnebres no Maranhão colonial eram uma prática comum e o ritual 

era maior quanto mais rico fosse o defunto, ou seja, as pompas da igreja ficavam 

restritas a uma elite que dependia da condição do morto se ele pudesse pagar, 

como se pode constatar nas últimas vontades de Antonio Pereira Guimaraens, 

contido no Livro Testamento nº 231 (1794-1798, p.26). 

meo corpo será amortalhado no abito do seráfico Padre 

San Francisco e conduzido para Santo Antonio donde he 

minha vontade seja sepultado e seja conduzido em esquife 

da ordem ou em caixam como meus testamenteiros lhe 

parecer acompanhado do reverendo Cura Cruz da fabrica 

comunidade da Sé e Carmo e será sepultado na mesma 

igreja ou capela. 

Diante do exposto percebe-se que era costume o homem de posses 

pedirem para ser enterrados em Igrejas e para que essa vontade fosse efetivada 

deixavam grandes somas de dinheiro. Isso pode ser constatado pela quantidade 

de missas que eram pagas pela intenção da alma do morto, pois de acordo com 

suas posses maior seria o número de missas celebradas, e para serem 

enterrados nas igrejas a soma de dinheiro era muito maior. 
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Além disso, a igreja utilizou os mais variados meios para que os rituais 

fossem obedecidos e que os fiéis fossem levados a crer que a salvação seria 

mais facilmente adquirida e o reino do céu mais próximo da alma que estivesse 

circundada por tais rituais. Segundo Norbert Elias (2001, p.12) “em nome de uma 

crença que prometia que a morte não era o fim e que os rituais adequados 

poderiam assegurar-lhes a vida.”. A igreja soube sabiamente incutir no 

imaginário da sociedade essa crença. 

Essa crença na salvação da alma pregada pela igreja, fez com que a 

morte fosse temida principalmente se morto não tivesse escolhido sua sepultura. 

A esse respeito Reis (1991, p.171) afirma que “... o morto sem sepultura era dos 

mais temidos. Pois morrer sem enterro significava virar alma penada”, por isso 

era muito importante morrer em terra firme, e não ser enterrado em qualquer 

lugar, mas em um local sagrado, daí se justificava a opção por sepultamentos 

dentro da própria igreja, pois além de está mais próximo de Deus, não romperia 

totalmente com o mundo dos vivos nas orações. 

Dessa forma, ser enterrado na Igreja era uma prática muito importante no 

Maranhão Colonial. Porém na escolha desse espaço dentro das igrejas não 

poderia fugir também das hierarquias sociais. ”Para a Igreja, o lugar em si da 

sepultura não devia ser tomado pelos fiéis com recurso salvífico, em detrimento 

de suas boas obras em vida e dos sufrágios por suas almas na morte.” Reis 

(1991, p.172). 

As próprias Constituições sinodais não relacionavam o local do 

sepultamento com a ressurreição, além disso, qualquer pessoa poderia ser 

enterrada nas igrejas desde que não fugissem às hierarquias sociais, de acordo 

com Reis (1991, p.175) 

De um modo geral, pessoas de qualquer condição social podiam ser 

enterradas nas igrejas, mas havia uma hierarquia do local e do tipo da sepultura. 

Uma primeira divisão se fazia entre o corpo, parte interna do edifício, e o adro, a 

área em sua volta. A cova no adro era tão desprestigiada que podia ser obtida 

até gratuitamente. Ali se enterravam escravos e pessoas livres muitos pobres. 

No entanto, mesmo afirmando-se que qualquer pessoa pudesse ser 

sepultada nas igrejas, é necessário comentar que existiam algumas exceções 

como afirma Reis (1991, p.174) 
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Nem todos os mortos tinham direito à sepultura eclesiástica. Ela era 

terminantemente proibida aos judeus, heréticos, cismáticos, apóstatas, 

blasfemos, suicidas, duelistas, usuários, ladrões de bens da Igreja, 

excomungados, religiosos enriquecidos (se tinham profissões de pobreza), aos 

refratários, a confissão e a extrema unção, infiéis, crianças e adultos pagãos. 

Portanto, isso demonstra que a própria Igreja tratava de incluir e excluir 

aqueles considerados por ela como dignos ou não do solo sagrado.  

 

CONSIDERAÇOES FINAIS 

Através dos estudos realizados nos testamentos, observou-se que o 

homem no século XVIII no Maranhão Setecentista, tinha em seu cotidiano a 

presença constante do medo da morte, medo este, conforme se mencionou 

anteriormente, a igreja soube influenciar a forma de pensar do homem e sua 

atitude diante da morte. 

O homem setecentista, impregnado pela doutrina da igreja e marcado por 

um anseio de preparação da boa morte, mostra que enquanto vivo, via o dilema 

da grande partida como algo muito maior do que o mero deixar de existir. A 

própria forma como os testamentos eram elaborados evidencia a preocupação 

dos homens da época em mostrar-se como íntegros, caridosos e pagadores de 

suas dívidas e promessas, visando eliminar algum obstáculo que os impedisse 

de entrar no paraíso.   

O significado dos ritos fúnebres de cada uma das personagens, contidas 

nos testamentos apresentados expressam uma verdadeira súplica do testador 

para a sua alma diante da santíssima trindade, da virgem santíssima, dos seus 

santos e santas de seu nome e de sua devoção, tanto quanto aos seus anjos, 

principalmente os de guarda. Percebeu-se que o homem se prepara com calma 

para a sua passagem para o além, ou seja, uma preparação espiritual, onde 

ficava implícita uma reavaliação no modo de viver e possível correção quanto às 

falhas cometidas. 

 Nessa preocupação de encomendar a sua alma, assim como de seus 

familiares, observa-se assim, a ideia do que habitava em sua imaginação: o 

medo do castigo do tribunal celestial. Portanto, a partir do estudo realizado, 

chegou-se às seguintes considerações em relação aos testamentos: 
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a) Através dos testamentos, os testadores iniciavam a sua trajetória para o 

paraíso, conhecida como “boa-morte” ou “morte-bonita”; 

b) Através dessa “boa-morte” ou “morte-bonita” estava incluída a 

administração dos ministérios sacramentais: confissão, eucaristia e unção dos 

enfermos, para que ocorresse um enterro digno de um cristão; 

c) Através da indicação dos clérigos para a condução do corpo, do 

amortalhamento, do local do sepultamento e da quantidade de missas e 

capelas a serem celebradas, estava sendo praticada a salvação da alma do 

fiel rumo ao paraíso celestial; 

d) Através desse conjunto de ritos fúnebres que constituem as atitudes do 

fiel perante a morte, deparou-se com a Igreja Católica incutindo na 

mentalidade do homem setecentista, a se organizar e se preparar através de 

seus ensinamentos eclesiásticos, pois conforme a doutrinação eclesiástica o 

fiel deveria se orientar na pregação do sacerdote. 

e) No âmbito religioso imbuído de expectativas, esperanças e de angústias 

no ensinamento da igreja católica procurava resolver o dilema da morte e da 

passagem para o além, ou seja, preocupação post-mortem; 

f) A igreja soube tirar proveito do medo da morte com a prática de se 

preparar para ela com rituais cheios de pompas, inseridos no cotidiano do 

homem setecentista. 
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EDUCAÇÃO E MIGRAÇÃO DA JUVENTUDE RURAL NO TEMPO 

PRESENTE (MIGUEL ALVES – PI) 

Marcelo Aleff de Oliveira Vieira105 

 
Este trabalho tem por objetivo analisar os relacionamentos existentes entre a 

educação e migrações de jovens da zona rural no município de Miguel Alves PI. 

Em um primeiro momento procura-se historicizar o panorama educacional rural 

da localidade, a partir da década de 1990. Em seguida a problemática gira em 

torno das possibilidades de acesso e permanência escolar, realçando as 

perspectivas dos sujeitos para a educação e mundos do trabalho em outros 

estados. Utilizam-se fontes orais, documentais e bibliográficas. 

Palavras-chave: Juventude, Educação, Migração. 

 
INTRODUÇÃO 

A educação para o meio rural no Brasil historicamente tem negligenciado 

a realidade dos camponeses. Os modelos educacionais implantados sempre 

deram pouca atenção para as verdadeiras necessidades destes sujeitos. Além 

do mais, o sistema de ensino desde longa data não somente tem excluído os 

camponeses do acesso à escolarização, como contribuído para a migração para 

os espaços urbanos. 

Partindo destes aspectos que serão rediscutidos no decorrer deste artigo, 

pretendemos analisar os relacionamentos da educação recebida no campo com 

as migrações temporárias106 e a permanência de jovens trabalhadores do 

município de Miguel Alves PI a partir da década de 1990. Sobre nosso recorte 

temporal afirmamos que se trata de um período de transformações tanto no que 

se trata de reformas voltadas para o atendimento das reivindicações dos 

                                                           
 

 

 

 Graduando do Curso de Licenciatura Plena em História da Universidade Estadual do Piauí. (UESPI) 

Campus Poeta Torquato Neto.  
106 Sendo importante esclarecer que as migrações retratadas neste trabalho são as de retorno, não as 

definitivas para as cidades. Apesar de refletirmos sobre este ultimo aspecto em outras partes do texto. 

Acrescenta-se ainda conforme que a migração é uma estratégia da família. (MENESES, 2009, p. 27). 



 

312 
 

trabalhadores rurais como também do período em que se inaugurou formas de 

contestação do modelo educacional desconexo da realidade campesina. Assim 

consideramos que se trata um recorte dentro da proposta do tempo presente107.  

A respeito de nossa delimitação espacial selecionamos Miguel Alves 

devido está entre os municípios que mais possuem trabalhadores rurais que se 

deslocam temporariamente para o trabalho em outros Estados. Em sua maioria 

são sujeitos entre 18 e 35 anos, analfabetos ou que possuem nível escolar 

abaixo do ensino fundamental. Sujeitos encontrados em condições precarizadas 

para sobrevivência, assim encontram na migração, esta geralmente para 

trabalho mais pesados, como o corte de cana, outros trabalhos rurais ou 

construção civil, formas de garantir a subsistência. (DIAGNÓSTICO DO 

TRABALHO ESCRAVAO; 2007).  

Assim, na primeira seção deste artigo discutimos a trajetória do sistema 

de ensino brasileiro no intuito de entender como tem sido apresentada a 

educação para os camponeses. Refletimos inicialmente sobre a educação em 

um contexto nacional e estadual até na década de 1980. Para em seguida 

analisarmos algumas transformações pós anos 1990, como o movimento “Por 

uma Educação do Campo” e a criação da Escola Família Agrícola de Miguel 

Alves, PI, criada em 1998, uma nova proposta educacional articulada com os 

princípios do movimento pela educação rural. 

Na segunda seção analisamos as experiências escolares de jovens 

migrantes frequentadores da escola convencional108 e não migrantes, mas 

estudantes da Escola Família Agrícola. Tentamos a partir das entrevistas109 

                                                           
 

 

 

107 O estudo de um tempo recente exige do historiador a delimitação de um tempo cronológico real. Tem a 

vantagem de expandir o universo de fontes, mas requer alguns cuidados com alguns problemas tais como: 

“o da própria data de nascimento do historiador, ou em termos gerais; o das gerações; os problemas de 

como nossa própria perspectiva do passado pode mudar enquanto procedimento histórico; e o de como 

escapar às suposições da época partilhadas pela maioria de nós”.(HOBSBAWM,1998 p. 243) 
108  Utilizamos esta expressão para diferenciar o ensino que não possuem as propostas  das Escolas Famílias 

Agrícolas. Especificamente,  este termo se refere as escolas disseminadoras de valores urbanos.  
109 Optamos pela realização de entrevistas de vida, pelo fato de podermos analisar as experiências dos 

sujeitos no  contexto histórico especificado. E mais, escolhemos a efetivação de entrevistas 

semiestruturadas, devido possibilitarem a interferência em algum momento da gravação. Assim o roteiro 

possui importância, mas não funciona como camisa de força.  
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realizadas com estes indivíduos identificar os relacionamentos da educação 

recebida nos diferentes espaços escolares que frequentam com a permanência 

no campo. 

Importante destacar que entrevistamos jovens que possuem a experiência 

da migração para outros Estados e filhos de trabalhadores rurais migrantes, além 

de ter frequentado as escolas convencionais. E jovens que apesar de não 

possuírem a vivência de ter migrado para o trabalho alhures, mas que são filhos 

de ex-migrantes, portanto também estão inseridos nos enredos das migrações, 

e que além disto, são estudantes da Escola Família Agrícola.   

Sobre a metodologia utilizada procuramos utilizar as fontes orais 

confrontadas com bibliografias selecionadas referentes às respectivas temáticas 

problematizadas. Especificamente sobre a história oral não a tomamos como 

retrato fidedigno do passado. Como qualquer outra fonte, tomamos o cuidado de 

questionar seu processo e contexto de produção e interpretar as propostas 

ideológicas por detrás de alguns entrevistados. Assim para nossa pesquisa a 

importância desta metodologia reside no fato de se tratar de “uma alternativa que 

permite registrar múltiplas possibilidades que se manifestam e dão sentido de 

vida e escolhas de diferentes grupos sociais em todas as camadas sociais”. 

(ALBERTI, 2008, p. 164) 

 

1. PROBLEMAS HISTÓRICOS DA EDUCAÇÃO PARA O CAMPO  

Refletir sobre a educação para o meio rural brasileiro mostra o seu caráter 

demasiado inadequado. É comum, inclusive no tempo presente, perceber como 

o modelo educacional se apresenta sucateado e estrangeiro as verdadeiras 

necessidades da realidade dos sujeitos do campo. 

Historicamente o modelo educacional tem se esquivado da elaboração de 

medidas que garantam práticas educacionais em compasso com as 

necessidades campesinas. Medidas que respeitem o campo espaço digno de 

vida e que levem em conta as necessidades reais, como a importância do 

trabalho familiar e a relação com terra. 

Diante deste contexto Speyer (1983), autora que no livro Educação e 

Campesinato, evidencia que até a década de 1980 a educação para o campo 

paulatinamente foi pensada em descompasso com o modo de vida no campo. E 
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mais, sendo um elemento também causador do processo migratório. Desse 

modo, conforme a autora: 

O planejamento educacional vem negligenciando a 

educação no meio rural e, quando a atende, impõe uma 

educação igual à planejada para as zonas urbanas. Esta 

distância entre teoria e a prática tem como consequência 

duas tendências: de uma lado um elevado índice de 

evasão dos que não se interessam pela educação 

oferecida e, de outro, um processo crescente de êxodo 

rural, pois aqueles que ficam no processo só poderão 

continuar os seus estudos ou realizar-se profissionalmente 

nos centros urbanos.( SPEYER, 1983, pág. 17) 

Dado ao fato de que este artigo evidencia um município piauiense 

acreditamos ser indispensável uma reflexão, que apesar de não pormenorizada, 

nos colocar a par do contexto da educação rural na unidade federativa e nos 

ajuda entender as condições históricas da educação pensada e destinada para 

o meio rural dos moradores do campo. 

Assim, refletindo sobre os principais elementos que giram em torno do 

processo migratório piauiense entre as décadas de 1960, 1970 e 1980, os 

autores Olavo I. B. Bacellar e Gerson P. Lima no livro Causas e Tendências do 

Processo Migratório Piauiense, além de trazerem como principal elemento a 

grande concentração de terra como responsável pelos deslocamentos dos 

indivíduos no recorte temporal assinalado, não deixam de lado outra questão 

também articulada à este fenômeno social: a educação recebida no campo. 

Diante deste ponto os autores afirmam:  

Fatores como a própria deficiência e/ou limitação da rede 

escolar no quadro rural estimulam a migração para aqueles 

elementos que pretendem prosseguir no processo de 

aprendizado. Por outro lado mesmo que a mesmo que a 

escolar rural seja eficiente o currículo escolar é 

urbanizante, direciona o aluno para as atividades 

tipicamente urbanas, ao privilegiar a cultura teórica, de 

pouca aplicação no campo, no lugar de preparar o aluno 

para as corretas práticas agrícolas. (BACELLAR; LIMA, 

1990, pág. 127) 
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Logo, percebemos nestes autores três aspectos de relevância. 

Primeiramente, no Estado do Piauí o desenvolvimento e funcionamento da 

educação no campo estiveram pelo menos dentro do recorte da pesquisa 

imbricado a um contexto nacional, que nada possuía de adequado para a 

realidade dos habitantes do campo.  

Em segundo lugar também torna-se evidente os problemas materiais do 

sistema de ensino, que de acordo com o exposto também possuía caráter de 

sucateamento. E terceiro, mesmo que as escolas do campo no Piauí fossem 

dotadas de todas as condições para sua efetiva sustentação, as práticas 

educacionais estariam desvinculadas das experiências dos trabalhadores rurais, 

uma vez que as práticas de ensino eram eivadas por planejamentos direcionados 

para escolas com o intuito de educar sujeitos para desempenharem atividades 

nos espaços urbanos. Sendo assim, também outro fator responsável pela 

migração. 

Esse modelo educacional continuou quase inalterado até meados dos 

anos de 1980, prevalecendo o distanciado das especificidades da realidade do 

campo. No entanto, no ano de 1987, na instalação do Congresso Nacional 

Constituinte, para a discussão sobre a nova constituição brasileira, iniciam-se as 

reflexões sobre uma nova Lei de diretrizes e Bases Educação. (FURTADO, 

[2004] p. 50) 

Entretanto a nova LDB foi ratificada somente em 1996. Diferente da 

anterior, que era de 1961, esta reguardou um artigo específico relacionado à 

ênfase na educação adequada para o campo. Assim conforme o artigo 28 fica 

claro que: 

Na oferta de Educação Básica para a população rural, os sistemas de 

ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação, às 

peculiaridades da vida rural e de  cada região, especialmente: 

I – conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades 

e interesses dos alunos da zona rural; 

II – organização escolar própria, incluindo a adequação do calendário escolar 

às fases do ciclo agrícola e as condições climáticas; 

III – a adequação à natureza do trabalho na zona rural (LDB, 1996) 

Tal modificação, em tese mais aproximada da realidade de quem vive no 

campo, deu-se na década de 1990, em um contexto de intensificação das lutas 
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dos trabalhadores rurais por melhores condições. Nesse ínterim, as experiências 

de luta fomentaram a organização do movimento “Por uma Educação do Campo” 

visando especificamente um modelo educacional capaz de garantir o 

desenvolvimento das faculdades intelectuais, morais e humanas dos sujeitos e 

para isto não podendo estar distanciada da participação dos sujeitos do campo. 

Diante deste aspecto nos aproximamos da perspectiva de Caldart (2004), para 

a qual a Educação Campo: 

Faz o diálogo com a teoria pedagógica desde a realidade 

particular dos camponeses, mas preocupada com a 

educação do conjunto da população trabalhadora do 

campo,e, mais amplamente, com a formação humana. E, 

sobretudo, trata de construir uma educação do povo do 

campo e não apenas com ele, nem muito menos para ele 

(CALDART, 2004, p.17) 

Assim, partindo deste trecho, entendemos que a Educação do Campo 

visa não somente a participação dos trabalhadores do campo, além deste fator 

exige a elevação do espaço rural como promovedor de práticas específicas 

voltadas para a reafirmação de suas identidades. E neste sentido chegamos a 

outro ponto de reflexão desta seção: A Escola Família Agrícola110 do município 

de Miguel Alves. Uma vez que entendemos esta proposta educacional articulada 

ao movimento “Por uma educação do Campo”, do modo como assinalamos nas 

abordagens de Vendramine (2007) e Caldart ( 2004). 

Sobre o surgimento da EFA de Miguel Alves realizamos uma entrevista 

que revela muito mais do que precisamente a data de fundação da escola 

problematizada. Neste sentido, referente no que reside a importância de uma 

entrevista de história oral, nos aproximamos do parecer do historiador italiano 

                                                           
 

 

 

110A primeira Escola Família Agrícola do Piauí foi criada no município de Aroazes, denominada “Montes 

Claros” sob a égide do movimento religioso. Especificamente este modelo educacional foi trazido do 

Espírito Santo pelo Padre Humberto Pietrogrande. A partir de então foram criadas mais de 11 escolas 

análogas a este modelo, no entanto algumas estão articuladas à FUNACI (uma organização da Igreja 

Católica que procura realizar projetos sociais para populações carentes. Foi criada no Piauí em 1986). 

enquanto outras estão sob a responsabilidade do governo do Estado. (SANTOS; PAULIES, 2010).  
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Alessandro Portelli( 1997, p.32) “para o qual a importância do testemunho oral 

pode se situar não a uma aderência ao fato, mas de preferência em seu 

afastamento dele, como imaginação, simbolismo e desejo de emergir.” Assim 

passemos a narrativa de um sujeito ex-aluno da EFA. 

José Osmar111, quando perguntado sobre sua experiência escolar afirmou 

que obteve:  

um grau de escolaridade lá, de até a quarta série, primário 

e quando vim pra Vila Tapuio nos anos 90 eu não voltei pra 

sala de aula. É, após muito tempo depois, e, por incentivo 

dos movimentos sociais e sindicais e religiosos, com muito 

esforço, nós conseguimos, através da Igreja Católica uma 

Escola. A implantação de uma escola que se chamava 

Escola Família Agrícola, portanto, essa escola foi 

centralizada na região da PI 110 que liga Miguel Alves, 

Barras. (...) em 98  (...) eu parei de estudar em 1988. E 

portanto, com 10 anos eu voltei à sala de aula, mas tive 

grandes empecilhos, eu tive grandes dificuldades por que 

eu tinha uma família pra cuidar, uma mulher e dois 

filhos.(JOSÉ OSMAR, 2015) 

Ao problematizarmos o processo de organização das memórias desse 

entrevistado deve-se entender que “as preocupações do momento constituem 

um elemento de estruturação da memória” (POLLACK; 1992, p. 2), assim o 

postulado de liderança diante da comunidade assumido por José Osmar 

mostram-se presentes em sua narrativa112.  Especificamente sobre a formação 

                                                           
 

 

 

111 Este sujeito de 43 anos é um ex-migrante. Contou que na década de 1990 migrou temporariamente para 

o corte de cana de empresas do Estado. E posteriormente migrou para o trabalho em outras regiões, inclusive 

para o trabalho no comércio no Estado do Rio de Janeiro. À respeito da disponibilidade para a pesquisa este 

trabalhador rural não mostrou nenhuma ressalva quando à concessão da entrevista. Pelo contrário, mostrou-

se bastante interessado em relatar suas vivências e discutir alguns assuntos referentes à sua localidade e ao 

município. 

 
112 A narrativa do ex-migrante apresenta outros elementos que devem ser realçados. Como o modo em que 

o sujeito conta suas vivências e a própria velocidade da fala. Sua fala remete à uma analogia com realizações 

hercúleas. Uma estirpe de narrativa exaltadora de um sujeito desafiador dos ventos contrário que sopraram 

em seu destino. O seu esforço contínuo, que durante a entrevista já parecia uma operação mecanizada, em 

discursar pausadamente ou procurar argumentar em termos bastante didáticos não está desimbricado de sua 
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da Escola Agrícola, percebemos na fala do entrevistado que o processo de 

articulação e luta dos trabalhadores rurais também marcaram o limiar do espaço 

escolar. E que além de uma conquista manifesta-se presentemente como 

mecanismo de resistência. Essencialmente sobre o envolvimento dos 

trabalhadores com a escola ainda podemos acrescentar que: 

as Escolas que surgiram como resposta à organização de 

moradores às necessidades de cada localidade são as que 

mais obtém êxito na concretização dos instrumentos 

pedagógicos. A Escola Família Agrícola de Miguel Alves é 

um exemplo de uma escola que surgiu a partir desses 

moldes. (SANTOS; PAULIES, 2010 p. 8) 

Neste fragmento analisamos que a mobilização dos trabalhadores rurais 

foi essencial para a criação e manutenção proveitosa da instituição. Assim 

percebemos que tal inovação educacional está associada às premissas do 

movimento Educação do Campo uma vez que esta adequada ao pensamento 

de Vendramine que esclarece que: 

é preciso compreender que a Educação do Campo não 

emerge no vazio e nem é iniciativa das políticas públicas, 

mas emerge de um movimento social, da mobilização dos 

trabalhadores do campo, da luta social. É fruto da 

organização coletiva dos trabalhadores diante do 

desemprego, da precarização e da ausência de condições 

materiais de sobrevivência para todos (2007, p.123) 

Além deste este ultimo ponto, a mobilização dos trabalhadores diante das 

condições pauperizadas, torna-se necessário explicitar alguns elementos 

diferenciadores das Escolas Famílias Agrícolas que realçam a vida no campo. 

Dentre eles podemos apontar a pedagogia da alternância, esta consiste: 

                                                           
 

 

 

experiência histórica e seu posicionamento de liderança diante de sua comunidade, uma vez que já atuou 

como presidente da associação de moradores e envolveu-se com atividades do sindicato rural do município. 
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em dividir a formação do jovem do meio rural em períodos 

de escola e família. Busca-se, desta forma, conciliar a 

escola e a vida, não permitindo que o jovem se desligue de 

seu ambiente. É uma pedagogia segundo a qual a pessoa 

aprende mais pelas situações que vive do que pelas tarefas 

que se realizam na escola. E esta ligação entre escola e 

ambiência familiar permite que o jovem reflita sobre seu 

meio. (SPEYER, 1983, p. 121-122) 

Além disto, um outro aspecto distintivo e elementar deste modelo de 

ensino vem a ser o currículo, que objetiva: 

uma formação que compreenda aspectos profissionais, 

escolares, humanos, éticos, sociais, espirituais e 

ecológicos. Procura adaptar-se à realidade do meio em que 

vivem os alunos. Busca atender à realidade da cultura 

rural, as peculiaridades regionais e locais da vida no campo 

mediante o interesse e aprovação da Associação de cada 

Escola Família Agrícola (FURTADO, [2004], p. 75). 

Em retrospecto, a educação para o campo possuiu historicamente um 

caráter exclusivo. No entanto algumas transformações especificamente a partir 

das anos de 1990 começaram a ocorrer, não somente a ratificação de um artigo 

na LDB de 1996, mas a própria contestação e mobilização dos trabalhadores 

rurais. E peculiarmente no município de Miguel Alves a Escola Família Agrícola 

apresenta-se na memória de alguns sujeitos como continuidade da luta pela 

afirmação dos espaços rurais como dignos de permanência. 

 

2. COMO ESTÃO INSERIDOS OS JOVENS CAMPONESES NESTE 
CONTEXTO? 

Dando continuidade a seção anterior, nesta abordaremos as experiências 

escolares de jovens migrantes frequentadores da escola convencional113 e não 

migrantes, mas estudantes da Escola Família Agrícola. Tentamos a partir dos 

                                                           
 

 

 

113 Tratamos aqui das escolas disseminadoras de valores urbanos. 
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relatos destes indivíduos analisar os relacionamentos da educação recebida nos 

diferentes espaços escolares que frequentam com a permanência no campo. 

Quando questionado sobre o significado da escola o migrante Francisco 

das Chagas114, afirmou: 

Pra mim, eu estudando, eu consigo realizar meu sonho 

mais na frente, ganhando um salariozinho bom fazendo 

assim uma coisa que eu gosto. Hoje em dia sem o estudo 

num dá mais não. Hoje tudo pra você fazer, qualquer coisa 

hoje em dia é o estudo em primeiro lugar.(...) Sair desse 

negócio de roça, quando o inverno é bom da pra praticar 

um lucrozim, mas quando não é bom. Como agora mesmo, 

o inverno não encheu, o feijão também. (...) Num vou dizer 

que é fraco, mas na cidade é sempre melhor pra você se 

desenvolver. (FRANCISCO DAS CHAGAS, 2015) 

Nesta narração percebemos que o sujeito através da experiência do 

trabalho na construção civil no Estado de São Paulo optou pela valorização da 

permanência em Miguel Alves. No entanto, esta narrativa não se finda neste 

aspecto. Francisco das Chagas em sua entrevista relatou que desde a infância 

realiza o que denomina de trabalhos na roça, apesar de seus pais não tentarem 

impedir seu desempenho escolar. E no trecho selecionado notamos sua 

insatisfação não somente com o pouco ganho da atividade agrícola, mas 

também com a própria atividade. Uma vez que deixa claro o desejo de ainda 

fazer uma coisa que gosta.  

Dado estes termos entendemos que tal valorização da educação como 

forma de emancipação além de aspecto coletivo presente em todas as 

entrevistas realizadas, revela ainda no tempo desta pesquisa, um recorte 

contemporâneo, a manutenção das instituições escolares no meio rural 

                                                           
 

 

 

114 A entrevista realizada com o jovem migrante Francisco das Chagas, 22 anos, foi realizada em sua casa, 

na localidade São Luis, assentamento formado em 2006. Foi necessária apenas uma visita a este rapaz, 

ocasião na qual também entrevistamos sua mãe, Maria Duvalina. Este sujeito é filho de analfabetos, cujo 

pai também migrante, que se desloca temporariamente para o trabalho no corte de cana no Estado de Goiás, 

possui sete irmãos, dos quais a maioria frequentou muito pouco a escola. 
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disseminadoras de valores citadinos, completamente estrangeiros à adequações 

de práticas voltadas para a realidade dos camponeses. Sobre tal emanação de 

valores urbanos no meio rural concordamos com Paulo (2014), para esta autora: 

as influências dos espaços sociais modernos, entre eles a 

escola, passa ver essa profissão por um prisma, se não 

totalmente negativo, desvalorizado. Numa sociedade que 

valoriza o novo e o tecnológico, a prática da agricultura 

familiar camponesa é vista como rudimentar e atrasada. 

(PAULO, 2014, p. 241-242). 

Na contramão das contestações e novas propostas eclodidas a partir da 

década de 1990, de onde gerou-se o movimento “Por uma Educação do Campo”, 

a fala do migrante revela os impactos sociais onerosos para o grupo de 

trabalhadores rurais, este integrante de uma juventude rural. Apesar das 

reformas perpetradas nos últimos anos, estes sujeitos ainda estão inseridos em 

um esquadro educacional que ou influencia aos sujeitos a não se alfabetizarem 

ou no caso da permanência escolar, a almejarem um destino nos centros 

urbanos longe de um rural estagnado. Assim, concatenado ao que afirmou 

Speyer (1983, p. 108) “os valores culturais que se apresentam ao educando no 

meio rural estão do colorido da cultura urbana, reduzindo com frequência, os 

valores culturais do meio rural”. 

Ainda nesta perspectiva referente aos valores emanados nos espaços 

escolares, que identificamos na narrativa do jovem migrante Francisco das 

Chagas, a mesma autora continua: “os valores da escola no que se refere ao 

trabalho, veremos que este é tido como algo secundário – quase vergonhoso – 

que se relega a uma classe inferior e menos dotada.” (SPEYER, 1983, p.108). 

Diferente deste modelo de ensino que podemos entender como 

convencional, a Escola Família Agrícola de Miguel Alves propõe outra 

perspectiva de ensino essencialmente voltada para a valorização da identidade 

camponesa. Criada em 1998, a partir de iniciativas de movimentos sociais, 

podemos problematizar sua origem, objetivos e funcionamento, não somente 

como a aplicação de um modelo educacional originado aplicado no Piauí a partir 

da década de 1990. Entendemos a gênese e os intentos da EFA de Miguel Alves 
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sob a ótica daquilo que o historiador social britânico denomina tradição 

inventada115. 

Decerto, as Escolas Famílias Agrícolas criadas no Piauí a partir da década 

de 1990, pelo menos a do Município de Miguel Alves, podem ser pensadas sob 

este conceito devido sua proposta ideológica e social voltada para a cristalização 

da identidade camponesa. 

Além disto, estando inserida em um contexto de articulações da classe de 

trabalhadores rurais e levando em conta a histórica amnésia do modelo 

educacional para ajuste diante das verdadeiras necessidades educacionais das 

populações rurais, esta na escola expressa uma forma de luta destes 

trabalhadores. E neste interím, nossa argumentação aproxima-se da reflexão de 

Barros, segundo o qual  “as lutas dão-se nas ruas, nas relações de trabalho, no 

confronto cotidiano, mas também por meio de textos, discursos, preconceitos, 

permanências e inovações”. (2011 p. 103). 

Desse modo a EFA de Miguel Alves como manifestação classista obstina 

desde 1998 a inculcação de valores característicos do campesinato e essenciais 

para se evitar a desintegração deste grupo social através do êxodo para as 

cidades. Além disto, uma forma de evitar a própria migração dos sujeitos para 

regiões onde podem cair nos tentáculos do trabalho escravo. 

Ainda sobre o leque de possibilidades aberto por este novo modelo 

escolar, que os valores que são cultivados são defensores da dignidade tanto do 

campo para viver do trabalho, quanto do trabalho na agricultura. Isto sob as 

bases de uma proposta pedagógica diferenciada: a Pedagogia da Alternância. 

Esta intercala períodos de aula na Escola com períodos de prática e experiências 

                                                           
 

 

 

115 Discutindo meios utilizados pelas elites entre as últimas décadas do século XIX até a década de 1930 

para garantir a sedimentação das identidades nacionais Hobsbawn utiliza o conceito de tradição inventada 

que podemos entender como: “um conjunto de práticas, normalmente reguladas por regras tácitas ou 

abertamente aceitas; tais práticas, de natureza ritual ou simbólica, visam inculcar certos valores e normas 

de comportamento através da repetição, o que implica, automaticamente uma continuidade em relação ao 

passado. Aliás sempre que possível, tenta-se estabelecer continuidade com uma passado histórico 

apropriado. (HOBSBWN,2012, p. 8)” 



 

323 
 

em casa com o auxílio da família, conciliando desse modo de teoria e prática. 

Assim, realçando a importância da vida no campo. 

Partindo destas premissas podemos analisar como estão inseridos os 

trabalhadores rurais e jovens nesta recente proposta educacional. Nas palavras 

do ex-migrante, dito aluno fundador: 

Não quero menosprezar o nosso tipo de ensino público, ele 

permanece até hoje de apenas passas o conteúdo de 

História, Português, Matemática, Biologia e outros. E o 

aluno aprendeu aquilo e pronto e pronto já é um máximo. 

Pra algumas escolas isso é tudo. Diferente uma escola que 

você busca um conhecimento recheado, que você vê esses 

que eu acabei de falar mas você a agricultura, você vê 

mecânica, você vê informática, religiosidade, você vê o 

associativismo, cooperativismo e outros. (JOSÉ OSMAR, 

2015) 

De imediato percebe-se sua ênfase no ideário de transformação social a 

partir do ensino que desemboca no destaque da instituição frequentada. Seu 

discurso não pode ser tomado como desassociado de seu envolvimento com 

movimentos sociais na década e 1990, mas seu parecer coloca em evidência o 

funcionamento da instituição no que se trata o “fortalecimento” do campesinato. 

Além de criticar o ensino formal, propedêutico e afastado da vida no meio rural, 

este sujeito partindo de sua frequência neste espaço decidiu colocar seus quatro 

filhos na instituição que frequentou. 

Além de José Osmar, ex-frequentador da EFA de Miguel Alves, também 

entrevistamos seu filho, Francisco da Cruz, 20 anos, também ex-aluno do espaço 

escolar. Quando questionado a respeito de sua visão da escola convencional o 

jovem afirmou: 

De certa forma a escola pública, ela não educa o aluno, 

aquela pessoa que vive no campo à trabalhar no campo. 

Entendeu? E pra mim eu vejo uma grande necessidade da 

gente aprender a trabalhar no campo. Por que eu tô 

vivendo aqui numa realidade que trabalha na roça que o 

cotidiano, o dia-a-dia e no campo, eu não preciso aprender 

uma realidade de aprender a trabalhar na cidade. 

Entendeu? Ai por esse motivo. Eu acho que a Escola 
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Família pra nos que vive no campo serve. (FRANCISCO 

DA CRUZ, 2015) 

Este trecho evidencia uma perspectiva completamente distanciada da 

percebida na entrevista com o jovem Francisco das Chagas, para o qual o 

relacionamento com a escola convencional desemboca nos desejos de uma 

migração definitiva para a cidade. No entanto, para este outro, o campo mostra-

se como lugar digno de permanência e trabalho. Acredita-se que tal aspecto, 

germinado e cultivado devido à experiência na Escola Família Agrícola, está em 

paralelo com a perspectiva de Caldart (2004), autora crítica ao modelo 

convencional, oneroso para os moradores do campo. Segundo a autora: 

Outro desafio é pensar numa proposta de desenvolvimento 

e da escola do campo que leve em conta  a tendência de 

superação da dicotomia rural-urbano, que seja o elemento 

positivo das contradições em curso ao mesmo tempo que 

resguarde a identidade cultural dos grupos que ali 

produzem sua vida. (CALDART,2004, p.27) 

Assim, a trajetória de Francisco da Cruz neste novo modelo de ensino 

inaugurado no município em 1998 e continuado em outra escola na Zona Rural 

de Teresina, descolore o forte tom de um rural estagnado em detrimento dos 

paradisíacos destinos urbanos. Além de fortalecer o sentimento de 

pertencimento a um grupo ligado à terra. 

Depois, quando perguntado sobre que importância atribuiria a Escola 

Família Agrícola acrescenta que: 

A escola te motiva, te mostra a realidade que deu certo. 

Entendeu? Mostra que você acreditando no que você tá 

fazendo no seu dia a dia as coisas que você desenvolve 

em casa se melhora não é deixar de fazer. É melhorar o 

que já tem em casa. Algumas pessoas tem porco, galinha, 

trabalha, o animal se cria sozinho ai a roça eles plantam na 

hora do jeito que der. Faz uma coisa que pra eles, que 

aprenderam com o impique, de todo dia, do pai, do avô 

essas coisas todas. Foi passada de pai pra filho. É uma 

coisa mais, mais rústica entendeu? E ai pra gente vendo 

na teoria de coisas que já foram mudadas a gente vai 

vendo que realmente se a gente permanecer aqui vai ter 

um retorno. (FRANCISCO DA CRUZ, 2015) 



 

325 
 

A partir do depoimento deste jovem a reflexão pode ficar polarizada. De 

um lado, não se pode esquecer que a experiência de seu pai resultou na 

insistência para que frequentasse a mesma escola.  De outro, percebe-se certa 

eficácia da instituição na reverberação de valores voltados para o campesinato. 

Pois a circulação no espaço possibilitou ao sujeito a consciência e o desejo de 

permanência no campo.  

Entretanto, nossa argumentação não quer sugerir que somente a 

frequência em um modelo educacional “distinto” seria bastante para acarretar 

mudanças cruciais na reafirmação da vida no campo. De tal modo, a apontar 

única e exclusivamente as Escolas Famílias Agrícolas como panaceia para os 

problemas históricos e vivenciados nos espaços rurais.  

Certamente devemos encarar o ensino pautado na alternância, como já 

argumentamos, como alternativa fértil  em oposição a um modelo educacional 

carbonizador de possibilidades de vida no campo. No entanto, a permanência no 

campo não estaria somente restrita à mudança educacional. 

Percebemos nas narrativas que entre os migrantes, ex-migrantes, e 

estudantes da EFA, que apesar de todas estas nuanças no que se refere às 

diferentes experiências escolares e até mesmo diferentes destinos, do ponto de 

vista da migração todos estão nivelados. 

Desse modo, mesmo apesar da vivência na EFA, Francisco da Cruz 

quando perguntado se já havia passado pela mente o desejo de viajar para 

trabalhar em outros estados, respondeu que sim e que:   

a ideia era de ajudar em casa entendeu? Ajudar o pai a 

mãe e ajudar a mim mesmo. Porque a gente sabe que o 

pai e mãe não trabalha, pra todo final de mês ter uma 

poupança. Ai o que eu vi era que tava  precisando de 

dinheiro. Entendeu? Por que a gente sabe que todo jovem 

sonha em dinheiro, em andar com dinheiro todo tempo e ai 

eu preciso de dinheiro e disse: rapaz, vou viajar pra arranjar 

dinheiro pra comprar o que eu quero. O que era?116 Não, 

                                                           
 

 

 

116 Pergunta nossa feita durante a fala do entrevistado. 
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não era muita coisa não. Era comprar um transporte bom, 

comprar uma roupa bacana, essas coisa tudo. 

(FRANCISCO DA CRUZ, 2015) 

O fragmento da narrativa do entrevistado possibilita refletirmos e elencar 

quatro aspectos. De início para a reflexão sobre as migrações camponesas, 

devemos entender que se trata de uma prática históricamente concatenada ao 

campesinato da Região nordestino. Logo concordamos com Meneses (2010) e 

seu trabalho Migrações: uma experiência do campesinato do Nordeste, cuja 

titulação já tem teor bastante explicativo. 

Segundo, a compra de motos e de roupas realçado pelo narrador, também 

elemento coletivo presente em outras entrevistas com sujeitos jovens, 

apresenta-se como motivação para deixar o lar. Sobre este aspecto referente os 

deslocamentos para adquirir poder para consumo concordaram com Paulo, pois 

de acordo com esta autora “o que é também condição de vivência do que 

simboliza a juventude atualmente, o consumo de roupas, motocicletas e o 

acesso aos meios de comunicação e às vezes novas tecnologias”. 

(PAULO,2014, p.244)   

Em terceiro lugar notamos que o sujeito entrevistado retrata a chegada a 

uma fase da vida em que os gastos são maiores, e diante das impossibilidades 

de satisfação por seus pais, a migração aparece como alternativa. Esta reflexão 

está soldada ao pensamento de Meneses (2009, p. 276-277),que argumenta que 

as migrações estão pautadas no ciclo de vida. Desse modo, a juventude “se trata 

do recorte da vida, em que quando as possibilidades de sobrevivência são 

precárias, gastos que poderiam ser direcionados para sanar algumas 

necessidades da juventude, como roupas e lazer.” 

Por fim e retomando à reflexão sobre a possibilidades de assegurar a 

permanências dos trabalhadores e jovens no campo. Podermos inferir que tanto 

o desejo de migrar fermentando  pelo sujeito quanto os outros três pontos 

elencados acima, revelam um fator associado às condições pauperizadas da 

Região Nordeste. E neste sentido dialogamos com Paulo (2014) que deixa claro 

que esta região historicamente foi marcada pela presença e permanência de 

latifúndios perpetradores de condições de extrema pobreza flageladoras das 

vidas dos camponeses. E que mesmo com as transformações ocorridas nas 

últimas décadas, no tocante a distribuição de terra e de programas 
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assistencialistas ainda se encontra em condições pauperizadas. Assim, 

problematizando a permanência dos jovens destaca que: 

A juventude rural do Nordeste especificamente os filhos de 

agricultores familiares, vive uma situação de precaridade 

decorrente da falta de condições de subsistência digna nos 

espaços rurais, o que tem impulsionado fortes processos 

migratórios para os centros urbanos, ou mesmo para 

outras regiões do país, se à procura de novos espaços de 

trabalho em outras profissões, seja como mecanismo para 

rearranjar sua vida no seu meio rural de origem em 

condições diferentes dos seus pais. (PAULO, 2014, p. 

234). 

Desta forma, este trecho apresenta-se como salutar para o desfecho de 

nossa problematização. As precárias condições de subsistência perpassam 

historicamente os camponeses nordestinos que encontram alternativas tanto na 

migração definitiva para centro urbanos, quanto na migração temporária, com o 

objetivo de garantir a sobrevivência na terra natal. E que mesmo diferenciados 

pela frequência em espaços escolares diversos, a juventude rural apresenta-se 

inserida em condições materiais semelhantes, em que a migração para o 

trabalho em outros estados aparece como alternativa para sobrevivência. 

 

3. CONCLUSÃO. 

As escolas do campo, em que predominou até os anos de 1990 uma 

educação para o campo, despreocupada com a identidade camponesa, 

possuem um caráter segregador das disparidades sociais, uma vez que os 

sujeitos que trabalham no campo possuam poucas possibilidades de garantir a 

permanência escolar, e terminam por cair nas estatísticas de analfabetos ou 

semianalfabetos tendo como forma de sustento a migração para trabalhos como 

o corte de cana, que torna-se continuamente de retorno devido a vinculo com a 

terra natal.  Além disto, os sujeitos que conseguem permanecer neste modelo 

de ensino, decidem por abandonarem o campo.   

As escolas cuja educação respalda-se nas revisões no modelo 

convencional, da qual destacamos a EFA, estão inseridas em um contexto de 

luta e de reafirmação do campo como lugar para se permanecer. No entanto, 

percebemos que mesmo diante da frequência nestes espaços educacionais as 
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condições pauperizadas impossibilitadoras da subsistência, não impedem o 

ingresso destes sujeitos nos mundos do trabalho, porém de outros estados. Mas, 

sem o desligamento com o campo, uma vez que o sentimento de pertencimento 

a um grupo caracterizado pela vida e trabalho no campo esteve sendo 

fomentado.  
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A LITERATURA COMO FONTE HISTÓRICA UM ESTUDO SOBRE “OS 

TAMBORES DE SÃO LUÍS” DE JOSUÉ MONTELLO 

Clécia Assunção Silva117 

Lucirene Ferreira Lopes118 

 

RESUMO: A relação entre a literatura e a história, a literatura como uma “nova” 

fonte podendo fornecer elementos para a construção da historiografia de 

determinada época, do lugar e da sociedade. A história cultural abriu a 

possibilidade da incorporação de novas fontes que estabelece estudos variados 

a respeito da cultura erudita e popular e das representações e, esta será uma 

fronteira que habilita descreve a literatura como fonte histórica rica em 

possibilidade para o campo da história.A partir da obra de Josué Montello “Os 

Tambores de São Luís” estabelecendo em que medida a literatura, memoria, 

história e cultura legitimam com a identidade do negro e sua luta. Os autores que 

fundamentam a pesquisa são Nora, Halbwachs, Baczko, Le Goff, Peter Burke e 

Pesavento dentro outros. Assim os estudos sobre as questões como cultura, 

memória, identidade ganham destaque nos estudos que dialogam com a 

realidade. 

Palavras-chave: História e Literatura. Representação. História Cultural. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Os estudos literários e historiográficos se aproximam pela construção do 

contexto e da textualidade. Naturalmente, que os estudos bibliográficos 

contribuem para consolidar esses estudos e o texto literário consegue dialogar 

com outros textos, isso significa permitir que outras vozes adentrem ao discurso 

ficcional para alcançar o mundo real. Nesse sentido, cultura, memória, identidade 

                                                           
 

 

 

117 Aluna do mestrado em História, ensino e narrativas da Universidade Estadual do Maranhão – UEMA. 

Professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – Campus Alcântara. Email: 

de.uemanet.clecia@gmail.com. 
118 Formação em Letra pela Universidade Federal do Maranhão – UFMA; Designer de Linguagem da 

Universidade estadual do Maranhão – UEMA. Email: lucirene@gol.com. 
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e literatura se assemelham, pois Cultura, Memória e Identidade se constituem 

como herança de uma sociedade, construções e representações da mesma e a 

literatura reflete momentos já passados ou presentes, ou seja, uma espécie de 

escrita que sobrepõe outra escrita.  

Em “Os Tambores de São Luís, a percepção que o autor maranhense, 

Josué Montello, vai além dos elementos ficcionais característicos da literatura, 

tem também elementos da cultura, da identidade e da memória são elementos 

novos e antigos, não só para o estudo do texto literário, como também para o 

estudo social e cultural. 

Neste sentido, “o texto literário é literário por permitir ao leitor transitar 

entre o mundo do escrito e do não escrito” (FERREIRA, 2001, p.44), e cada nova 

leitura, novos significados são atribuídos, pois os significados mais profundos 

dos textos literários são “diferentes para cada pessoa, e diferente para a mesma 

pessoa em vários momentos de sua vida” (BETTELHEIM, 1980, p.21). Esses 

textos estão carregados de signos plurissignificativos e são atualizados a cada 

leitura com base na historicidade de cada sujeito. 

Assim, a partir da ampliação desses elementos que integram o fazer 

histórico, buscaremos discutir neste artigo, a relação entre a Literatura e a 

História e, como esta nova “fonte” pode fornecer elementos para a construção 

da historiografia de determinada época, lugar e sociedade. Contudo, antes de 

trabalharmos a relação entre Literatura e História, esclareceremos alguns 

elementos referentes à História Cultural, por compreender que essa corrente de 

produção da história é a que abre maior possibilidade a incorporação de novas 

fontes.  

 

2 CONTEXTUALIZAÇÃO: relação da História com a Literatura 

A renovação historiográfica iniciada pela escola dos Annales e reforçada 

pela nova história, realizam uma mudança de perspectiva, que permite vencer 

as lacunas e os silêncios das fontes. Com a Nova História os documentos são 

arqueológicos, fotográficos, pictográficos, cinematográficos, orais e de outros 

tipos. 

No final do Sec.XX, cresce entre os historiadores o interesse pela História 

cultural, que estabelece estudos variados, a respeito da cultura erudita popular 
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e das representações, e esta será, portanto a fronteira que habilita nossa análise 

a descrever a literatura como fonte histórica rica de possibilidades para o campo 

da História. 

Segundo José D’Ássunção Barros (2004, p.59): 

[...] a tendência nas ciências humanas de hoje é muito mais 

falar em uma ‘pluralidade de culturas’ do que em uma única 

cultura tomada de forma generalizada. Em nosso caso 

como estamos empregando a História cultural como um 

dos enfoques possíveis para o historiador que se depara 

com uma realidade social a ser decifrada, utilizaremos em 

algumas ocasiões a expressão empregada no singular 

como ordenadora desta dimensão complexa da vida 

humana. Trata-se, no entanto de uma dimensão múltipla, 

plural, complexa e que pode gerar diversas aproximações 

diferenciadas. 

Pode se indagar, portanto que a construção historiográfica, desde os 

Annales vem se alimentando das narrativas humanas. Dentro desse universo de 

ampliação das fontes históricas em contraposição a produção historiográfica 

tradicional, a história cultural vem corroborar com a incorporação de novas 

possibilidades de acesso ao universo sociocultural. 

O historiador Peter Burke (2005, p. 32) esclarece que:“[...]os historiadores 

culturais têm de praticar a crítica das fontes, perguntar por que um dado texto ou 

imagem veio a existir, e se, por exemplo, seu propósito era convencer o público 

a realizar alguma ação”. 

Roger Chartier contribui decisivamente com a História cultural, a partir da 

noção de “representação”, possibilitando a discussão histórica essas temáticas 

antes silenciadas pela História oficial. 

No Brasil, a professora Sandra Jatahy Pesavento foi uma das precursoras 

da História cultural, autora de trabalhos que envolvem o estudo da História e da 

Literatura, demonstrando em suas obras que tanto a História como a Literatura 

disponibilizam papéis diversos na construção da identidade, se apresentando 

como representações do mundo social. 

Pesavento (2008, p. 51) afirma que: 

[...] no campo da História cultural, o historiador sabe que a 

sua narrativa pode relatar o que ocorreu um dia, mas que 
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esse mesmo fato pode ser objeto de múltiplas versões. A 

rigor, ele deve ter em mente que a verdade deve 

comparecer no seu trabalho de escrita da História como um 

horizonte a alcançar, mesmo sabendo que ele não será 

jamais constituído por uma verdade única ou absoluta. O 

mais certo seria afirmar que a História estabelece regimes 

de verdade, e não certezas absolutas (PESAVENTO, 2008, 

p. 51). 

A Autora afirma ainda que: 

[...] a ficção não seria [...] o avesso do real, mas uma outra 

forma de captá-la, onde os limites da criação e fantasia são 

mais amplos do que aqueles permitidos ao historiador. [...] 

Para o historiador a literatura continua a ser um documento 

ou fonte, mas o que há pra ler nela é a representação que 

ela comporta [...] o que nela se resgata é a reapresentação 

do mundo que comporta a forma narrativa. 

Assim, percebe-se que as principais mudanças epistemológicas 

resultante da História cultural estão ligadas à reorientação da postura do 

historiador, a partir dos conceitos dados a representação, ao imaginário, a 

narrativa, a ficção e as sensibilidades. Para Pesavento as representações: 

[...] construídas sobre o mundo não só se colocam no lugar 

deste mundo, como fazem com que os homens percebam 

a realidade e pautem a sua existência. São matrizes 

geradoras de condutas e práticas sociais, dotadas de força 

integradora e coerciva, bem como explicativa do real. 

Indivíduos e grupos dão sentido ao mundo por meio das 

representações que constroem sobre a realidade 

(PESAVENTO, 2008, p. 39). 

Mesmo que o conceito já tivesse sido pensado por Émile Durkheim e por 

Marcel Mauss, no início do século XX, o grande divulgador na História cultural 

foi Roger Chartier, em sua obra “A história cultural: entre práticas e 

representações”. Assim de acordo com Pesavento “pode-se dizer que a proposta 

da História cultural seria, pois, decifrar a realidade do passado por meio das suas 

representações, tentando chegar àquelas formas, discursivas e imagéticas, 

pelas quais os homens expressam a si próprios e o mundo” (PESAVENTO, 2008, 

p. 42). 
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A autora afirma também que: 

[...] isso fará da História também uma narrativa de 

representação do passado, que formula versões – 

compreensíveis, plausíveis, verossímeis – sobre 

experiências que passam por fora do vivido. A História 

cultural se torna, assim, uma representação que resgate 

representações, que se incumbe de construir uma 

representação sobre o já representado, e certo modo, 

portanto a literatura fixa-se como uma fonte produtiva que 

permite aos historiadores ampliar seu universo e rechear 

suas produções a partir de significados e representações 

que são elementos disponíveis em abundância nas obras 

literárias. Considera-se ainda que a literatura entrelaça-se 

com o tempo, com o espaço e com as condições 

socioculturais ondea mesma é construída (PESAVENTO, 

2008, p. 52). 

Ademais as obras literárias, através dos olhos do escritor narram 

realidades sociais de um determinado contexto histórico, evidenciando sonhos e 

angústias de personagens que fornecem uma “versão da história real”. 

Sevcenko (2003, p. 20) afirma que “a literatura, portanto fala ao historiador 

sobre a história que não ocorreu, sobre as possibilidades que não vingaram, 

sobre os planos que não se concretizaram. Ela é o testemunho triste, porém 

sublime dos homens que foram vencidos pelos fatos”. 

Em outras palavras, o imaginário e a subjetividade que fazem parte da 

produção literária acrescentam de forma privilegiada um algo a mais dentro 

desse conjunto de representações historicamente construídas pela 

historiografia. 

Desse modo, entende-se “por imaginário um sistema de ideias e imagens 

de representações coletivas que os homens, em todas as épocas, construíram 

para si, dando sentido ao mundo” (PESAVENTO, 2005, p. 43), tal como o definiu 

Bronislaw Baczko, em termos históricos. 

Imaginário social trate-se de aspectos da vida social, 

atividade global dos agentes sociais, cujas particularidades 

se manifestam na diversidade do seu produto. Os 

imaginários sociais iram compor uma diversidade de 

referências, dentro do extenso sistema simbólico que 

qualquer coletividade seria capaz de produzir. De acordo 
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com o desenvolvimento do imaginário social com que um 

grupo elaborasse a sua identidade social seria formulada, 

dessa maneira, uma imagem de si, estipularia a 

distribuição dos papéis e das posições sociais, assim 

ratificando a hierarquia social expressa e inserida pela 

autoridade. As crenças comuns, como forma de controle e 

coesão social, serviriam para construir uma espécie de 

código de ‘bom comportamento’(BACZKO, 1984, p.309). 

Deste modo, para Baczco o imaginário social esta assentado em sistemas 

simbólicos que expressam as diversas formas de uma sociedade se representar 

e construir sua própria identidade. 

Assim com a ampliação dos estudos científicos no decorrer da história da 

humanidade trouxe à tona diversos conceitos, incluindo os do universo literário. 

Essa redefinição de conceitos abriu caminho para a produção literária em 

qualquer período da história literária, tendo a partir de então a retomada da 

identidade cultural. 

A historiografia no decorrer do tempo vem passando por extenso período 

de mudança, se reestruturando em especial, ao longo do século XX. Assim, o 

modo de se pensar a história também sofre modificações, surgiu a necessidade 

de se buscar novas possibilidades (fontes) de acesso ao universo sociocultural 

a partir de “novas abordagens, novos objetos, novos problemas” (LE GOFF, 

1978).  

A história de nossa sociedade moderna tem em sua origem vários 

referenciais como a cultural local, as relações sociais, dados estes que 

integrados numa mesma matriz discursiva, aquela pautada numa tradição 

metafísica em que a essência da verdade, do conhecimento se encontra numa 

esfera transcendental ao mundo vivido do homem (FERRAZ, 2002). Na 

passagem dos séculos XVIII para o XIX (FERRAZ, 2002), em concordância com 

a produção de saberes, deu-se conta da crescente complexidade do mundo 

percebido, assim como o próprio caminhar das relações humanas se desdobrava 

em padrões de organização societária mais diversa, os quais cobravam o 

domínio sobre a dinâmica espacial [...]. Levando em conta esses 

acontecimentos, no início do século XX, os estudos sobre questões como 

cultura, memória, identidade e subjetividade ganharam destaque nas produções 

de pesquisas internacionais em vista da ampliação do processo urbano-
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industrial, oriundo do século XIX que pouco ou nada fez notar sobre questões 

citadas como fundamentais à sociabilidade humana.  

Assumir que é possível fazer Ciência a partir de outra perspectiva, não 

mais tão arrogante, limitante do ponto de vista da objetividade e precisão, nem 

dogmatizante enquanto produtora de verdades absolutas, mas uma Ciência mais 

humilde (PESSIS-PASTERNAK, 1993), que dialogue com os outros saberes, 

visando trocas e mútuas aprendizagens, servindo mais para o homem interpretar 

seu sentido de localização e orientação no mundo, ao invés de dizer como o 

mundo deve ser a partir de uma idealização pautada na pura metafísica que se 

sobrepõe a ele. 

Sendo a literatura uma instância crítica de reflexão sobre a história, e 

trabalha com as múltiplas representações discursivas presentes nas práticas 

sociais, reinventando de forma verossímil a realidade e, assim problematiza 

questões existentes nas sociedades, ela é um meio de refletir sobre a realidade, 

deixando de ser mera ficção para dialogar com a realidade. 

Cabe dizer que na literatura encontramos vestígios da história e 

estabelece uma relação com a cultura. Mexe com o imaginário individual e 

também coletivo.  

Sendo assim, observa-se que os Estudos culturais compreendem os 

estudos literários isso se dá por levar em conta não só o texto, mas também o 

seu contexto. Dessa forma, o texto é uma forma de permanência cultural e, ao 

mesmo tempo, produto e produtor da cultura. Expressando assim a visão de 

mundo, seus conflitos, que se chocam, formando assim um amplo diálogo. Por 

esse motivo pode-se dizer que a literatura emerge socialmente como uma das 

dimensões culturais capazes de proporcionar condições para desenvolver o 

indivíduo. 

Sabemos que na literatura a construção social se dar a partir da 

eternização do homem através da história, onde o escritor não tem obrigação 

com a verdade dos fatos, mas o eterniza a partir da literatura. 

A literatura como uma das formas de expressão cultural dos grupos 

sociais, pode ser também considerada uma possibilidade do ser humano ter 

conhecimento sobre o passado, ou seja, construí através da memória a 

identidade do ser, seja no coletivo ou individual. 
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Em “Os Tambores de São Luís”, o recordar ou memorar, se dar a partir 

de Damião que vai fazendo o relato de suas memórias usando um “Eu” que tem 

na figura paterna e também de amigos sua referência de identidade. 

A memória, como estratégia narrativa, garante ao narrador conservar o 

passado na forma que é mais apropriada a ele. Na realidade, o que se vê então 

não é livro sobre memória, nem sobre história, fica na interseção dessas 

realidades. Aqui a memória é como um dispositivo de construção textual é a 

estratégia responsável pela arquitetura geral do romance penetrando no 

passado a partir do presente e dessa forma dando ao leitor vários níveis do 

passado revisitado, como quadro-cenas. 

Pierre Nora afirma que Memória é vida, cheia de revitalizações e 

identificações através de seu jogo de lembranças e esquecimentos: [...] porque 

é afetiva e mágica, a memória não se acomoda a detalhes que a confortam, ela 

se alimenta de lembranças vagas, telescópicas, globais ou flutuantes, 

particulares ou simbólicas, sensível a todas as transferências, cenas, censuras 

ou projeções (NORA, 1993, p. 9). 

A memória negra expressa em “Os Tambores de São Luís” é feita através 

dos elementos que fortalecem e unem “o negro” enquanto membros da mesma 

etnia. 

Sobressai-se, ainda dentro da temática, Jacques Le Goff (1994) quando 

afirma que a memória não é uma propriedade da inteligência, mas a base sobre 

a qual se inscrevem as concatenações dos atos. Para o autor, a memória 

representa uma invenção em nível complexo, sendo conquistada 

progressivamente pelo homem na busca do seu passado individual; assim como 

a história constitui para o grupo social a conquista do seu passado coletivo. Daí 

esta ser compreendida como “a propriedade de conservar certas informações; 

ou ainda, como conjunto de funções psíquicas que pode levar o homem a 

atualizar impressões passadas, ou que ele represente como passadas” (LE 

GOFF, 1994, p. 423). Ainda segundo o autor a dualidade memória/história foi 

reafirmada; em “Documento/Monumento”, entre “a memória coletiva e a sua 

forma científica, a história” (LE GOFF, 1998. p. 535). 

Como a literatura interage com o meio social e cultural sendo visto pelo 

historiador como materiais propício a múltiplas leituras, por sua riqueza de 

significado para o entendimento do universo cultural, dos valores sociais e das 



 

338 
 

experiências subjetivas de homens e mulheres no tempo (PINSKY; LUCA, 2009). 

Isso significa que toda ficção esta enraizada na sociedade, pois em 

determinadas condições de espaço, tempo, cultura e relações sociais, o escritor 

explora ou inventa possibilidades de linguagem construindo um objeto autônomo 

de significados. 

Em nível discursivo, parece haver uma mudança que tornou a 

problemática cultural parte imperiosa nos estudos acadêmicos. A produção 

literária dentro ou fora da academia sempre se relacionou com questões 

culturais. Partindo de tal premissa, pode-se dizer que as obras literárias esboçam 

respostas, implícita ou explicitamente, às tais questões, bem como oferecem 

uma gama de modelos implícitos de como se formam conceitos como cultura, 

identidade e memória.  

A obra de Josué Montello “Os tambores de São Luís” retrata a luta do 

negro por um espaço onde o mesmo possa resignificar a sua história e assim 

construir a sua identidade a partir fortalecimento dos costumes africanos. 

Em vista do exposto a literatura deixa de se constituir enquanto texto 

autônomo e independente e passa a estabelecer representações espaciais e 

ideológicas, atribuindo ao mundo literário evidências do mundo dito real. 

A reconstituição da identidade cultural é feita através da memória. A 

memória é um recurso essencial para conservação do passado, além de explicar 

ou justificar os processos de transformação do presente, sendo ela individual e 

coletiva, para Halbawchs (2006), o indivíduo compartilha das duas memórias, e 

estas se aproximam no mesmo espaço histórico e cultural.  

Dessa forma, Halbawchs (1990, p.14) defende que “[...] a memória 

individual existe, mas ela está enraizada dentro dos quadros diversos que a 

simultaneidade ou a contingência reaproxima momentaneamente. A 

rememoração pessoal situa-se na encruzilhada as malhas de solidariedade 

múltiplas dentro das quais estamos engajados”. 

A memória é uma ferramenta de que o homem dispõe para reconstituir e 

reconstruir o passado e assim reafirmar suas identidades no presente. E a 

literatura serve como forma para a representação de traços característicos da 

sua cultura. Para Chauí (1999, p.125), “A memória é uma evocação do passado”. 

É a capacidade humana para reter e guardar o tempo que se foi salvando-o da 

perda total. É a nossa primeira e mais profunda experiência do tempo. 
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Halbwachs (1990, p.26) diz que “os fatos sociais consistem em modos de agir, 

pensar, sentir, exteriores ao indivíduo e dotados de poder coercitivo pelo qual se 

lhe impõem”. 

Pode-se dizer que a memória é um recurso utilizado pelo homem para 

armazenar uma grande variedade de informações, como objetos, gestos, 

palavras, músicas, dentre outros. A memória vence o passado, pois tem a função 

de manter registrado este passado. E a literatura vem abrir esse diálogo com a 

atualidade, pois esta inserida na cultura da coletividade a partir do processo 

cognitivo e comunicativo diferenciado dos quais o indivíduo define a realidade 

que faz parte. Nora sintetiza muito bem a especificidade de cada campo de saber 

quando diz que “a memória é um absoluto e a história só conhece o relativo” 

(NORA, 1993, p. 9). 

A cultura é representada na obra de arte literária de forma clara. E, a partir 

dessa visibilidade, a questão do imaginário é vagarosamente desvelada 

enquanto ato de consciência, como modo de perceber o mundo em que autor e 

leitor estão inseridos. Desse modo, percebe-se que o texto literário pode se 

transformar num elemento mediador da memória, servindo de suporte à cultura, 

à identidade social e étnica, à tradição, à possibilidade de materialização de 

formas simbólicas da vida cotidiana, bem como aos dramas e tramas históricos. 

Assim as entrelinhas do texto literário podem ser interpretadas como memórias 

reconstruídas.  

De acordo com Vannucchi (2002, p. 23) “cultura é tudo aquilo que não é 

natureza. Por sua vez, toda ação humana na natureza e com a natureza é 

cultura”. O homem sozinho ou em grupo produz uma cultura em sociedade essa 

estrutura formada pelos grupos principais ligados entre si, considerados como 

unidade e participando todos de uma cultura comum. 

Sabe-se que as identidades culturais são construções sociais não 

somente construídas, como também moldadas e remodeladas, mantidas 

epreservadas a partir das relações sociais estabelecidas tanto vertical quanto 

horizontalmente. Ou seja, as identidades culturais não são nem podem ser 

tomadas como algo natural, mas devem ser pensadas como um fenômeno 

resultante de um processo de relações entre indivíduos, grupos e sociedades. 

Conforme adverte Bauman (2005, p.27), “A identidade é uma luta simultânea 

contra a dissolução e a fragmentação, uma intenção de devorar e ao mesmo 
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tempo uma recusa resoluta a ser devorado.”, deste modo, cumpre salientar que 

as relações que envolvem a formação das identidades raramente são 

harmoniosas. 

Por sua vez, o indivíduo, cuja identidade foi formada através do 

estabelecimento dessas relações sociais, que interage com as estruturas sociais 

e históricas de modo crítico, pode promover questionamentos e outros elementos 

através dos quais provocarão além de alterações na identidade até então 

construída, como também mudanças na estrutura sociocultural e da realidade. 

Eis o poder que há na tomada de consciência em relação à identidade de um 

grupo. 

Bosi (2003) entende que a memória poderá ser conservação ou 

elaboração do passado resignificando no presente, mesmo porque, o seu lugar 

na nossa vida acha-se a meio caminho entre o instinto que se repete sempre, e 

a inteligência que é capaz de inovar. Segundo Peter Burke, “as memórias são 

maleáveis, e é necessário compreender como são concretizadas, e por quem, 

assim como os limites dessa maleabilidade” (2000, p. 73). E comosustenta, 

Pierre Nora, a edificação de “lugares de memória”, nasce de uma necessidade 

objetiva dos grupos sociais: 

[...] os lugares de Memória nascem e vivem do sentimento 

de que não há memória espontânea, que é preciso criar 

arquivos, que é preciso manter aniversários, organizar 

celebrações, pronunciar elogios fúnebres, notariar atas, 

porque estas operações nãosão naturais. E por isso que a 

defesa, pelas minorias, de uma memória refugiada sobre 

focos privilegiados e enciumadamente guardados nada 

mais faz do que levantar a incandescênciaa verdade de 

todos os lugares de memória (NORA, 2000, p. 22). 

Podemos também pensar a memória como um dos elementos 

imprescindíveis para a reelaboração identitária de um povo, porque ela se 

caracteriza por um emaranhado de subjetividades e objetividades construídas 

coletiva, histórica e culturalmente pelas pessoas para manter vivas suas 

tradições, seus conhecimentos e significados que dão sentido a sua existência. 

Nesse aspecto, (MENEZES, 1992, p.15) corrobora enfatizando que a memória 

pode ser entendida como: 
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[...] Um sistema organizado de lembranças cujo suporte 

são os grupos sociais espacial e temporalmente situados, 

ou seja, redes de inter-relações estruturadas e imbricadas 

em circuitos de comunicação. Essa memória assegura a 

coesão e a solidariedade do grupo e ganha relevância nos 

momentos de crise e pressão. Não é espontânea: Para 

manter-se precisa permanentemente ser reavivada. É por 

isso que da ordem da vivência, do mito e não busca 

coerência, unificação. Várias memórias coletivas podem 

coexistir, relacionando-se de múltiplas formas. 

Apoia-se neste pensamento (KI-ZERBO, 2009, p. 12) quando salienta que 

“sem identidade, somos um objeto da história, um instrumento utilizado pelos 

outros, um utensílio. E a identidade é o papel assumido, é como numa peça de 

teatro, em que cada um recebe um papel para desempenhar”. 

A literatura como arte reflete as representações da cultura de um povo 

conseguindo traduzir suas peculiaridades locais e expressando na memória os 

traços do momento histórico e da realidade social, obviamente, é uma das 

formas de manifestar a cultura.  

Nessa perspectiva, o estudo das relações culturais na literatura leva em 

conta uma discussão entre texto e contexto. Desse modo, o texto como forma 

de permanência cultural é, ao mesmo tempo, produtor e produto da cultura. 

Como tal, expressa as visões de mundo conflitantes, que se encontram e se 

chocam, num amplo diálogo entre umas e outras. Por isso mesmo, a literatura é 

uma das dimensões culturais capazes de propiciar condições para o 

desenvolvimento do indivíduo. 

Segundo Antônio Candido a literatura (2000, p. 25): 

É um sistema vivo de obras, agindo umas sobre as outras 

e sobre os leitores; e só vivem na medida em que estes a 

vivem, decifrando-a, aceitando-a, deformando-a. [...] a obra 

de arte só está acabada no momento em que se repercute 

e atua, porque sociologicamente, a arte é um sistema 

simbólico de comunicação inter-humana. Ora, todo 

processo de comunicação pressupõe um comunicante, no 

caso o artista; um comunicado, ou seja, a obra; um 

comunicando, que é o público a que se dirige; graças a 

issodefine-se o quarto elemento do seu processo, isto é, o 

seu efeito. 



 

342 
 

Dessa forma, a representação da identidade cultural é visível na obra de 

arte, é dessa visibilidade que surge a questão do imaginário – ato de consciência 

como modo de perceber o mundo que está ao seu redor, o ambiente de convívio. 

A literatura traduz peculiaridades locais, expressando os traços do momento 

histórico e da realidade social. Aprender, afirma Delleuze, “diz respeito 

essencialmente aos signos. [...] Aprender é, de início, considerar uma matéria, 

um objeto, um ser, como se emitissem signos a serem decifrados, interpretados.” 

(DELEUZE, 2003, p. 4). 

A memória, a cultural e a identidade podem ser consideradas um 

elemento constitutivo de uma narrativa, ou seja, a partir de uma visão de mundo 

construída, o artista cria um universo de seres e coisas dotado de coerência e 

lógica interna. Esse universo pode ser fantástico, mas possui leis próprias que 

decidem se um ser pode ou não fazer parte dele. É necessário lembrar que essa 

coerência e lógica internas dependem da forma articulada ao conteúdo, ou seja, 

o universo criado pelo artista tem que necessariamente passar por uma forma 

estética que dará consistência e coerência à obra literária, a qual só pode ser 

considerada como produto da imaginação se pensarmos que seu compromisso 

está em assemelhar-se à verdade e não em ser verdade, conforme sugeriu 

Aristóteles.  

Entende-se assim, que Josué Montello em “Os Tambores de São Luís” 

utiliza-se da sua habilidade e imaginação para organizar o material histórico-

social e levá-lo para o plano da ficção. Isso, contudo, não significa que o escritor 

trabalha o material social a seu bel-prazer, de modo a expressar somente sua 

visão de mundo.  

Bakhtin (2004) afirma que todo sistema ideológico (arte, ciência, religião) 

cristaliza-se a partir das ideologias do cotidiano, ao mesmo tempo em que exerce 

influência sobre a ideologia do cotidiano, dando-lhe, normalmente, o tom. É como 

uma rua de mão dupla. Os produtos ideológicos, como a arte, precisam ser 

submetidos à crítica da ideologia do cotidiano que situa socialmente a obra e 

estabelece vínculos com a consciência dos indivíduos receptores. A obra é, 

então, compreendida e interpretada dentro de um contexto. A vida da obra 

ideológica, como a obra de arte, acontece exatamente no contato com a 

ideologia cambiante do cotidiano. Ela se mantém viva na medida em que 

consegue estabelecer vínculo com a ideologia do cotidiano de uma determina 
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época. É nisso que reside a vida da obra. Ainda de acordo com Bakhtin (1997, 

p. 119), “em cada época de sua existência histórica, a obra é levada a 

estabelecer contatos estreitos com a ideologia cambiante do cotidiano, a 

impregnar-se dela, a alimentar-se da seiva nova secretada”. 

Assim, podemos considerar a vida ideológica da obra como uma 

existência histórica da sua época capaz de dialogar com outras épocas. 

 

3 RESUMO DE “OS TAMBORES DE SÃO LUÍS” 

Os Tambores de São Luís é um romance de Josué Montello, publicado 

em 1975, mostra o empenho do autor em resgatar da memória do negro, por vez 

esquecido num país mestiço como o Brasil. O romance faz uma análise histórica 

e literária, no nível da ficção, sendo os acontecimentos norteados pela a história. 

É considerada uma crônica de época, sem deixar de ser obra de ficção; é 

um relato de ordem histórica, onde também faz ressalva sobre os sobrados de 

azulejos, os portais de pedra, os mirantes, os balcões sobre a calçada de 

cantaria, as sacadas de ferro, o velho casario, as ruas, as praças, os becos da 

cidade. 

A narrativa da obra é em terceira pessoa e, se passa durante uma noite e 

algumas horas da manhã seguinte, contando, em tom épico, uma história de três 

séculos de lutas e insurreições. E embora sua ação romanesca componha uma 

jornada que se inicia às 22 horas de uma noite de 1915 para fechar-se às 9 horas 

da manhã seguinte, o relato faz um retrocesso aos vários ciclos da história 

maranhense, misturando o presente e passado, com mais de 400 personagens, 

entre bispos, padres, governadores, boêmios, raparigas, estudantes, 

professores, oradores populares, negros de ganho, artistas, tipos de rua, 

tentando reconstituir toda a complexa vida de uma cidade. 

O romance se dar em duas formas. Numa delas, acelerada, o escritor 

Josué Montello tenta retratar as várias fases da História do Maranhão. Na outra 

forma, a mais lenta, é que transcorre o texto em si: uma história que conta a saga 

do negro, desde a sua origem africana, sua viagem nos navios negreiros, até a 

chegada em nossa terra, e mostra também o seu martírio sob a escravidão no 

Brasil. Josué Montello procurou com este romance falar, sobretudo no problema 
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do negro, suas lutas, suas tragédias. Do negro e de sua vagarosa ascensão 

social.  

Ao estilo de uma impressionante novela de mistério, é um romance 

humano, que começa com um episódio imprevisto – o encontro de um negro 

assassinado dentro de um bar, numa noite de 1915. 

A partir disso, a narrativa avança como um vasto mural onde Josué 

Montello dispõe de seus personagens vindos do povo. Damião, Benigna, Barão, 

o Padre Tracajá, Santinha, Genoveva Pia, Mestre Ambrósio, dona Calu, dona 

Bembém, a Comadre Ludovina, o Maneco Ourives – seres vivos que compõe a 

família literária de Josué Montello, juntamente com as quatro centenas de 

personagens, nos quais o romancista procurou insuflar o alento da vida, como 

seres reais. 

É o momento histórico da escravidão na segunda metade do século XIX, 

momento em que, por definição, o sistema iniciava o seu processo de declínio, 

e, sendo romance histórico, é também romance de costumes da sociedade 

escravocrata, no Maranhão e no Brasil. E, sendo romance de costumes é, 

também, necessariamente, romance psicológico, tanto dos personagens 

especificamente considerados, quanto das diversas coletividades a que 

pertenciam – proprietários e escravos, comerciantes e homens do mar, 

profissionais liberais e eclesiásticos, políticos e libertos, todos condicionados 

pela mentalidade da época ao mesmo tempo em que a condicionavam. 

Esse é o painel em que podemos ler “Os tambores de São Luís” como 

romance histórico, partindo do geral para o particular, panorama de uma época 

estruturada em círculos concêntricos dos quais os mais largos continham 

sucessivamente os de menor diâmetro, envolvendo a matéria real pela 

imaginativa, tudo sem sacrificar a homogeneidade entre a verdade e a 

verossimilhança. Josué Montello utiliza-se da realidade histórica para conferir 

veracidade à verossimilhança romanesca. A história é o que realmente ocorreu, 

e a verossimilhança o que poderia ter ocorrido. 

Tudo isso nos induz a ver “Os tambores de São Luís” como romance 

psicológico, partindo do particular para o geral, caso em que a narrativa se 

desenvolve em espiral, tendo no negro Damião o centro dinâmico de 

convergência e irradiação. Damião é a figura emblemática da condição humana 

num determinado momento histórico, simbolizado, aos olhos do Eterno, pelos 
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tambores da Casa-Grande das Minas, vibrando como memória da raça através 

do romance inteiro. Eles marcam a sucessão dos episódios na sua vida, 

acompanhando-lhe as metamorfoses existenciais. São o relógio cósmico que, 

começando a ouvir logo à sua chegada a São Luís, continuará a marcar-lhe 

todas as horas, pelos anos afora, até à noite cheia de presságios em que o 

romance começa e termina. Já velho, caminhando na madrugada ao som dos 

tambores, dominado pela expectativa do trineto que vai nascer, ele os ouve como 

mensagem enigmática do destino, conforme só virá a saber na última página do 

romance:”Tinha sido escravo, era um homem livre... viera de muito baixo, e ali 

se achava, com a sua casa, o seu nome e a sua família. Lutara pela liberdade 

de sua raça (...) – deixando em nossa memória a figura de um grande entre os 

grandes do romance universal.” 

O romance é dividido em 58 capítulos. Em cenas capitais da narrativa 

aparecem o famoso crime da Baronesa de Grajaú, de tanta repercussão na 

sociedade maranhense do tempo do Império; a paixão doentia do 

desembargador Pontes Visgueiro por sua amante Mariquinhas; os conflitos entre 

senhores e escravos; os rompantes de Donana Jansen, os voduns, as noviches 

e as nochês – Mãe Hosana, Mãe Maria Quirina e Mãe Andresa – da Casa das 

Minas, e Dom Cosme Bento das Chagas, tutor e imperador das liberdades bem-

te-vis. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para concluir, voltaremos o pensamento para as fronteiras entre as 

formas de registrar tanto o que aconteceu quanto o que é imaginado por alguém, 

e a necessidade de entendimento de como se da o processo de escrita 

historiográfica e ficcional. A partir do exposto ficou claro que ambos, história e 

literatura, são artefatos verbais, de modo que as narrativas de fatos que foram 

observáveis e que são considerados, portanto, históricos, em seus aspectos 

formais são similares aos fatos narrados e que são produtos da imaginação de 

um narrador. 

O texto literário consegue dialogar com outros textos, isso significa 

permitir que outras vozes adentrem ao discurso ficcional para alcançar o mundo 

real. Nesse sentido, cultura, memória, identidade e literatura se assemelham, 
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pois Cultura,Memória e Identidade se constitui como herança de uma sociedade 

e a literatura reflete momentos já passados ou presentes,ou seja, uma espécie 

de escrita que sobrepõe outra escrita.  

Porém, sabe-se que todo discurso escrito revela uma forma de 

conhecimento mimético, isto é, tanto a ficcional quanto o não ficcional 

representam apenas a realidade acontecida ou imaginada, a verossimilhança do 

real.  
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Aplicativos Móveis: Novas possibilidades de apropriação religiosa 
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O presente artigo aborda o entrelaçamento da mídia com o campo religioso, a 

partir do contexto dos aplicativos móveis. Nessa perspectiva, a comunicação e 

suas tecnologias são pensadas como possibilidades de ampliação dos limites 

simbólicos das práticas de religiosidades, considerando-se o processo de 

interação social gerado a partir da convergência de suportes para a difusão de 

mensagens dessa natureza. Trata-se de uma investigação em andamento que 

se mostra relevante e oportuna para o campo dos estudos da comunicação, uma 

vez que se volta para um fenômeno recente da midiatização religiosa, 

denominado de “religião móvel”. 

Palavras-Chave: Aplicativos; “Religião-Móvel”; Midiatização religiosa  

 

INTRODUÇÃO 

Com a presença das novas tecnologias computacionais e com os avanços 

da internet, tem permitido na sociedade atual, a criação de novas plataformas de 

interação e participação, na qual, não há noção de “espaço”, ultrapassando os 

limites físicos e geográficos. Nessa presença tecnológica, essas novas formas 

de conexão entre pessoas, tem gerado cada vez mais um campo propício para 

novas estratégias e formas de apropriações de conteúdos religiosos, que antes 

restringiam-se ao locais fixos de cultos e rituais sagrados, na qual o chamado 

“congregar” para os fiéis era de extrema necessidade e para simpatizantes 

exigiria a presença em um ambiente físico para ter um contato maior com 

doutrinas, ensinamentos e rituais.  

Por meio da inserção da mídia nas mais diferentes áreas da sociedade, é 

possível enxergar novas possibilidades de experiências, absorção, aprendizado 

e observação do real, o que torna-se relevante para o estudo do campo da 

comunicação. Por essas novos desdobramentos possibilitados, acaba por 

resultar na reconfiguração dos mais variados campos sociais. 

A religião através desse lócus com a mídia, passa a ter um novo campo 

para atuação, existindo novas possibilidades na qual ao mesmo tempo incorpora 
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lógicas e características midiáticas, criando mecanismos próprios para propagar 

seus preceitos, e não se restringindo apenas aos meios online e digitais mas 

passam também para os ambientes tradicionais e físicos.   

Tal processualidade, é percebida que a mídia funciona como uma 

ferramenta para facilitar as relações do campo religioso com seus diferentes 

públicos, indo além do alcance de novos fiéis. Permite-nos observar que a 

apropriação dessas diferentes ferramentas na cibercultura, funciona como novas 

estratégias de comunicação, partindo além de um conteúdo doutrinário, mas 

chegando para resolver questões do dia a dia das pessoas.  

Através desse contexto plural, podemos enxergar o fenômeno da 

midiatização, trazida pela intensificação das convergências tecnológicas ligada 

aos meios comunicacionais e emaranhada na sociedade, afetando as práticas 

de modo diverso e não homogêneo, a depender da maneira como se dar as 

experiências nessa cultura das mídias. Por estar envolvida com o meio social, 

não há como negar as mudanças que ocorrem pela presença da midiatização. 

Como reflexo disso, de acordo com (FAUSTO NETO, 2008) a noção de religião 

muda substancialmente, na medida em que a ambiência deixa de ser estruturada 

pela lógica simbólica do campo religioso, permeando agora pelo campo 

simbólico da culta das mídias.  

Essas novas redes tecnológicas passam a reconstruir modelos 

tradicionais, funcionando como novas formas de enxergar questões antes 

padronizadas. Por essas possibilidades, o artigo enfoca a religião no ambiente 

digital dos aplicativos móveis, na tentativa de compreender esse campo recente, 

e seus possíveis cruzamento das doutrinas religiosas com a mediação da 

tecnologia.  

 

Meio digital: Reconfigurações de práticas 

Com o alargamento e o avanço dos bens de serviços tecnológicos após a 

virada do século XXI, pode ser observado a popularização dos celulares, a 

chegada smartphones, novas tecnologias 3G e 4G, melhores velocidades de 

conexões, criação de novas plataformas de comunicação, etc. O que poderia ser 

visto para o meio religioso como ferramentas que não servissem para aproximar 

as pessoas ao divino, ou como uma representação da secularização através de 
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tamanhas redes de informações e comunicação, pode-se notar um 

aproveitamento do campo e uma união para diversos públicos.  

Na Internet, blogs, redes sociais, sites, que compartilham conteúdos dos 

mais diversos, tem funcionado também como grande plataforma de propagação 

de cunho religioso, tornando-se tão natural quanto partilhar qualquer conteúdo 

de outro gênero, como por exemplo, os compartilhamentos de frases, imagens 

ou textos de cunho religioso, servindo como testificação da própria fé e até como 

alimento espiritual e motivacional para questões do dia a dia. 

 Por meio disto, esses usuários tornam-se consumidores e produtores de 

conteúdo, passando a compor um novo elemento dinâmico nessa ambiência, 

como nunca visto ao longo da história, em que qualquer indivíduo pertencente a 

uma doutrina ou não, pode ser um coprodutor de matriz religiosa.  

 

Evolução no campo comunicacional 

Ao voltarmos alguns anos atrás, onde a disponibilidade de conectividade 

ainda era limitada, os dispositivos móveis até então vinham com aplicativos pré-

instalados, como calculadora, jogos, calendários, etc. eram equiparados a 

telefonia fixa, sua variação maior era mais nos formatos dos aparelhos, como 

diferenciação da oferta e utilização era voltada para o uso de voz. Existiam 

também os palmtops com uso voltado mais pra o lado empresarial, por permitir 

acrescentar aplicativos próprios, porém com limitações de memória e dados.  Em 

contraste, as altas velocidades de conexão, expansão das redes de dados, a 

miniaturização graças aos avanços tecnológicos da informática, os dispositivos 

móveis se tornaram uma complexo aparato de possibilidades técnicas, os 

celulares deram lugar aos Smartphones, que em tradução livre para o português, 

significa celulares inteligentes, unindo várias funções em um dispositivo só, os 

palmtops praticamente seriam antecessores, dos Smartphones.  

Hoje, esse smartphones apresentam plataformas que permitem a criação 

de aplicativos por empresas ou desenvolvedores. Dentre essas plataformas 
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destacamos o Android119 e iOS120, porém vale destacar que o sistema 

operacional Android, possui plataforma aberta, que permite que qualquer 

pessoa, possa criar um aplicativo e disponibilizar para downloads na loja de 

aplicativos, Google Play.  

Nos últimos anos, com o crescente número de compras de Smartphones, 

ocorreu expansão da produção de conteúdo para dispositivos móveis, para 

atender a diversas demandas de públicos. Esse mercado em expansão, tem 

permitido que grupos religiosos adentrem esse meio, como uma nova forma de 

alcance para novos públicos. Essa utilização possui como característica 

marcante a mobilidade e aspectos da convergência digital, indo além de apenas 

caráter religiosos. De acordo com Lemos (2012, p.185) se equipararmos o uso 

dos aplicativos móveis, com manuseio de um tablet, utilização de redes sociais 

ou GPS de um smartphone, isto revela-nos, as dimensões locais, sociais e 

lúdicas da cultura da convergência digital.  

Através dessa convergência digital, novas formas de comunicação e 

difusão de informações colocam os indivíduos numa patamar de não só meros 

consumidores passivos de conteúdos, mas de seletores do que se deseja 

consumir e na forma como querem consumir.  

 

Desdobramentos da religião  

De acordo com Martino (2003), a sociedade contemporânea está 

permeada de matrizes religiosas que utilizam em larga escala dos meios de 

comunicação para a difusão de suas doutrinas e pensamentos. NASCIMENTO 

                                                           
 

 

 

119 Android, é uma plataforma para smartphones, baseada no sistema operacional Linux, atualmente 

desenvolvido pela empresa de tecnologia Google. Possui plataforma aberta, que disponibiliza ferramentas 

para a criação de aplicativos, como também oferecendo plataforma aberta aos fabricantes, deixando flexível 

e atualizável. Devido a sua multiplataforma, os aplicativos podem ser desenvolvidos em qualquer sistemas 

operacional. 
120 iOS, é a abreviatura para iPhone Operation System sendo desenvolvido pela Apple, é o sistema 

operacional desenvolvido para ser executado apenas em dispositivos móveis da própria Apple. O 

desenvolvimento iOS é restrito porque o ambiente de desenvolvimento só é possível apenas em 

computadores Mac. 
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(2011, p. 2), afirma que as representações religiosas constituintes como fatores 

ativos nos processos de mudança social, se utilizam dos meios de comunicação 

para difundir suas crenças e rituais, além de estabelecer ou fortalecer vínculos 

com seus públicos.   

Nessa rede de intercruzamento do ciberespaço, as mais diversas formas 

religiosas encontram seu espaço, não se limitando a territorialidades físicas, 

podendo alcançar as mais diferentes formas de apropriação; é por meio dessa 

rede, que o meio religioso tem se modificado e encontrado notoriedade não mais 

na forma de levar doutrina religiosa, mas sim, de alcançar fieis com novos formas 

de aproximação no espaço digital.  Para Pierre Lévy, a cibercultura “especifica o 

conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos 

de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento 

do ciberespaço” (1999, p.17), por meio disto as religiões estão se desenvolvendo 

para além dos ambientes tradicionais, reconfigurando suas práticas em um 

ambiente em rede. Possivelmente tal participação poderia ser visto como algo 

negativo alguns anos atrás, ou conotar como substituidor das práticas e rituais 

nos templos físicos, mas atualmente cada vez mais comum e de até extrema 

importância esse novo rearranjo de estratégias midiáticas.   

Os novos dispositivos digitais tem funcionado como verdadeiras 

ambiências na questão religiosa, é por meio desta, que é possível a qualquer 

momento o usuário estabelecer contato direto com múltiplas funções de cunho 

religioso e de forma plural, não estabelecendo vínculo direto de pertença com 

nenhuma instituição religiosa. Essa não obrigatoriedade de pertença a vínculos 

religiosos, pode funcionar como reflexo da sociedade que se projeta nas redes, 

em um nível mais alargado. 

Nesse espaço entre a mídia e seus dispositivos, pode ser observado um 

agrupamento de fiéis, simpatizantes, ou não pertencentes a nenhuma credo, em 

torno de uma espécie de comunidade de modo intenso, onde compartilha um 

modo de pensar a religião baseado nos estilos, gêneros e linguagens midiáticas. 

Com o desenvolvimento desses novos de comunicação, e a formação de valores 

e transmissão de ensinamentos não ocorrem somente face a face mas 

ultrapassaram as limitações dos espaços sagrados. Thompson (2008) ressalta 

que a tradição religiosa passou a ser vista sob uma nova perspectiva, devido ao 

desenvolvimento da mídia que transformou fundamentalmente os modos de se 
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fazer religião. “A tradição, com efeito, se tornou cada vez mais desrritualizada” 

(THOMPSON, 2008. p. 172).  

Como efeito disto, podemos observar hoje no cenário brasileiro, grupos 

em igrejas, que realizam orações coletivas através do aplicativo de mensagens 

WhatsApp, como também ministrações de cultos ou celebrações religiosas, em 

que ao invés de se usar a Bíblia em papel, usa-se aplicativo da Bíblia nos tablets 

ou smartphones. Outro exemplo que ilustra bem tal situação são os cultos de 

Santa Ceia121, da Igreja Evangélica Sara Nossa Terra, que ocorrem por meio da 

transmissão em rede, para todas as igrejas da denominação, dentro e fora do 

país, na qual é exibida pregação, ao vivo, do fundador da Igreja, na cidade de 

Brasília.  

 “A modernização diminui o papel da cultura e das tradições populares em 

todo o seu conjunto de mercado simbólico, mas não os elimina.” (CANCLINI, 

2010, p. 39). Seguindo esse mesmo pensamento Thompson (2008), destaca que 

embora haja essa diminuição das tradições, elas não são excluídas nesse 

processo de modernização. Nesse sentido, as tecnologias midiáticas dão novos 

contornos às religiosidades, reconfigurando as próprias tradições, ou seja, um 

fluxo que passa a mudar de dentro e para dentro dos ambientes físicos dos 

templos, perpassando para demais áreas sociais.  

Ao religiões de forma geral, ao longo dos tempos têm se mostrado ativas 

em mecanismos de adaptação. A comunicação, em todos os casos, significa, 

para os sistemas de crença religiosa, elaborar um código capaz de transformar 

a diferenciação externa em diferenciação interna (PACE, 2009).  Devido a esse 

processo intensificado da midiatização, diversas religiosidades que em outras 

épocas, essa ideia seria oposta de suas táticas de doutrina, adentram ao 

processo de adaptação aos novos tempos, apropriando-se desses espaços 

midiáticos e digitais. Nisto, percebemos apropriação nos mais diversos campos, 

                                                           
 

 

 

121 O culto da Santa Ceia trata-se de um rito mensal nas igrejas evangélicas que recorda a lembrança viva 

de sua morte e sacrifício na cruz. 
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redes sociais, grupos online, (mais recentemente) aplicativos móveis, Programas 

e canais de TV e transmissão de cultos, como também via Web, etc. 

De mesma forma, a interação tecnológica tem levado a um gradual nível 

de democratização de conteúdos, por meio da rede; o que no meio religioso tem 

ocorrido de forma semelhante, levando a uma pluralização de conteúdos, 

invertendo ordens hierárquicas e permitindo diferentes contatos com rituais de 

fé. Esse sagrado se transforma em pixels e as ações dos usuários se conectam 

por meio dos toques. 

Para Ortiz (2001) os meios de comunicação impulsionaram a propagação 

da educação teológica e o planejamento de ações públicas (encontros, 

congressos religiosos, etc.) com mais eficiência, em comparação com décadas 

atrás. Para Vizer (2008), a tecnologia da informação fez surgir novos dispositivos 

de expressão autorreferencial (blogs, diários íntimos, imagens privadas baixadas 

na internet, etc.), gerando uma ambiência de ciberinformação e 

cibercomunicação. Hoje, a conexão em rede produz funções e interfaces 

diversas.  

 

Aplicativos religiosos: religião móvel 

Os aplicativos ou apps, que são abreviações de “Applications”, são 

softwares desenvolvidos para funcionarem em dispositivos móveis e podem 

desempenhar até várias tarefas específicas. O que diferencia de aplicativos para 

computadores, por exemplo, é a sua característica de mobilidade e poder 

oferecer experiências mais próximas e otimizadas para o usuário. 

Esse apps, levam uma experiência de interação e participação melhor 

para quem utiliza, pois além do recurso gráfico melhorado, uma vez instalado no 

smartphone, não é preciso buscar em outros lugares para se ter acesso, como 

no caso dos computadores, o que supomos trazer uma aproximação maior para 

o usuário. A inserção de conteúdos religiosos leva à necessidade de redesenho 

para a sua produção, pois os dispositivos móveis se diferem dos tradicionais 

desktops (computadores de mesa) a partir de suas tecnologias, miniaturização 

de funções, dimensões, graus de mobilidade e contextos de uso. Como solução, 

temos design responsivo, que permite o ajuste e a manipulação direta, onde os 
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elementos dispostos na tela, limitadas a polegadas, são manuseados através de 

ações tácteis.  

Esse entrelaçamento dos aplicativos e o campo religioso tem propiciado 

a criação de uma experiência espiritual inédita. Essa nova ambiência, que hoje, 

ligada a vida diária do indivíduo, permite a utilização de um novo termo, que 

denominamos de “religião móvel”, devido a seu caráter de mobilidade que pode 

sugerir pertencimento religioso diverso. Nesse modelo, o usuário não só 

estabelece contato com os conteúdos dentro dos aplicativos, mas interage e 

participa com as mensagens difundidas a partir deles, pois a partir do momento 

em que o usuário entra e participa do aplicativo, ele também interfere na fé de 

outros usuários. 

A religião móvel seria o resultado da interação do usuário com os 

aplicativos móveis de cunho religiosos, disponíveis nas lojas de apps on-line, 

sem que ocorra uma real necessidade de vínculos de pertencimento às 

doutrinas, pois não obriga o usuário, fiel ou simpatizante a possuir vínculos 

formais com determinada religião ou a praticar as suas doutrinas.  

Partindo desta discussão, trazemos dois aplicativo como forma de ilustrar 

sobre a religião móvel e ampliar o assunto a respeito das tecnologias da 

comunicação com o meio religioso.  Dentre os exemplos disponíveis nas lojas 

de aplicativos online, chamada de apps Store, os usuários se deparam com uma 

variedade de aplicativos para o segmento religioso, das mais diversas doutrinas, 

como exemplo, escolhemos os aplicativos “Pai Eterno”122 e “Evangeluz123”.  

                                                           
 

 

 

122 Aplicativo originado do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, oferece a possibilidade de ouvir a rádio 

Pai eterno, os CDs Orantes, acompanhar novenas, acender Vela da Fé, acessar outras velas acesas, enviar 

intenção de oração e assistir transmissões da Missa, da Basílica. 
123 Aplicativo que reúne orações espíritas de todo mundo, em português. O aplicativo oferece opções de 

compartilhamento e organizado em áreas para localização de preces, com atualizações semanais. 
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Figura 6- Interfaces do Aplicativo "Divino Pai Eterno", tela principal a esquerda e a direita, tela 
das velas acesas para alguma intenção 

 

 

Figura 7- Interface do Aplicativo "Evangeluz", à esquerda, tela principal, e à direita, uma das 
prece 

Com o aplicativo do Divino Pai Eterno (Figura 1), o usuário tem a 

possibilidade de acender uma vela para si ou para algum determinado tipo de 

intenção em particular, sendo opcional a exibição da intenção, preenchendo um 

pequeno formulário, com nome, e-mail (opcional), cidade, estado e descrevendo 
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ali sua intenção da vela. Com o segundo aplicativo (Figura 2), apresentando 

interface mais simples, o usuário tem a opção de escolher sua prece em uma 

das listas, organizadas por áreas da vida (pessoal, datas especiais, outras 

pessoas, família e amigos, pessoal, saúde, trabalho e financeiro). A partir desta 

escolha, o usuário seleciona uma das preces de sua escolha e a partir daí, o 

usuário pro realizar sua prece de acordo com a necessidade. O aplicativo sugere 

a opção de compartilhamento de preces favoritas, como também permite que 

outras pessoas possam enviar preces para o desenvolvedor para ajudar o acervo 

do aplicativo. Esses recursos promovem uma reconfiguração dessas práticas 

tradicionais, o que aponta que essa “religião móvel” pode se tornar na verdade, 

uma retroalimentação eficiente da própria religião em sua perspectiva tradicional.  

Sbardelotto (2010) salienta que para vivenciar tais experiências religiosa 

virtual, é necessário que o indivíduo tenha novas percepções de leitura e tenha 

reconhecimento dessa nova realidade, “pois ela se apresenta em um novo 

ambiente, deslocado de seu espaço tradicional, a igreja, o templo – e com novas 

regras” (SBARDELOTTO, 2010, p. 8). 

Desse modo, o sagrado passa a ser codificado, ressignificado e 

reapresentado, através de uma processualidade tecnológica, onde o usuário, por 

sua vez, passa a interagir não só com uma religião mas com qualquer religião 

de seu interesse, sem necessidade de deslocamento, tempo ou espaço, 

seguindo características e regras do ambiente digital. Para Felinto (2007), “as 

formas de vida e comunicação são continuamente modeladas pela lógica e pela 

materialidade das novas mídias” (FELINTO, 2007, p. 10), o que reflete a 

realidade vivida hoje, estando presente por meio dos aplicativos, em qualquer 

lugar, e onde o indivíduo queira usar.  

Assim, com a tecnologia, o universo do sagrado passa a 

estar presente em cada lugar, em cada instante, 

subvertendo uma experiência religiosa do sagrado de uma 

duração “pelos séculos dos séculos” e de uma extensão 

das grandes peregrinações. Tudo isso como que 

desaparece em nome da instantaneidade, da velocidade, 

da proximidade. Assim como o sagrado se faz bit, o 

espaço-tempo de sua experiência também se reduz ao 

infinitamente pequeno (SBARDELOTTO, 2011, p. 85). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Por meio desse cenário de fé, podem ser observado que os dogmas 

religiosos vão além de meras estruturas físicas. Os aplicativos móveis, mostram-

se como ambientes de maior proximidade para os usuários, pois estão sempre 

disponíveis na palma da mão. Essa plataforma tem permitido maior 

individualização e personalização de conteúdo, servindo como ferramenta de 

interação e participação para esses usuários, que acabam por partilhar através 

dos usos dos aplicativos, uma fé, e por meio dessa prática se aproximando dos 

dogmas religiosos, por meio de um novo caminho. 

Tais aplicativos religiosos, juntamente com o meio digital,  mosta-nos que 

não há apenas a necessidade dos usuários se manterem conectados, mas está 

relacionado ao que os usuários buscam nesses aplicativos e plataformas de 

comunicação, pois entende-se que nessa processualidade, os usuários ao 

usarem os aplicativos, esperam ter as mesmas sensações e experiências de fé, 

o que pode indicar que os aplicativos e toda lógica técnica dos aplicativos,  

funciona para estes usuários de forma legitima e que por momentos, torna-se 

invisível, funcionando como um elo entre os usuários e o sagrado.  

Nesse espaço digital, através dos milhares downloads que são feitos, 

expõe-se que de fato o que tem prevalecido é a aproximação com o universo do 

sagrado e suas divindades, chegando a ser longe de uma mera extensão de 

entretenimento. Dessa maneira a inserção religiosa no espaço virtual leva os 

adeptos ou simpatizantes a incluir instituições religiosas ou segmentos religiosos 

como parte de sua rede social. Porém, importante lembrar a existência de 

diferentes níveis de participação dos adeptos, dependendo do seu envolvimento 

com as novas tecnologias.  

Por fim, os usuários além selecionar e determinar o que deseja conhecer, 

através dos aplicativos móveis, faz e narra o religioso, devido as possibilidades 

de intervenção em determinadas ações, que os aplicativos móveis podem 

oferecer.  

Esse campo ainda em estudos, apresenta muitas possibilidades de 

investigações, uma vez que esses dispositivos oferecem aos pesquisadores 

diferentes caminhos para pensar a religião e suas novas práticas, no contexto 

das tecnologias de informação e comunicação. Esses estudos poderão apontar 

que a “religião móvel” pode ser tornar, uma configuração em expansão de novas 

possibilidades de alcance no sagrado, como até então não se conhecia.  
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Mulheres na educação piauiense através da memória de Antônio 

Sampaio Pereira (1900-1930) 

Lorena Maria de França Ferreira124 

 

O trabalho consiste em apresentar a inserção e atuação das mulheres na 

educação piauiense no período de 1900-1930 através da memória de Antônio 

Sampaio Pereira, em Velhas Escolas-Grandes Mestres. Mostrando através 

desse que as mulheres foram inseridas na educação como meio de substituição 

da mão de obra masculina, com o objetivo de exercerem a função de educadoras 

juntamente com suas funções maternas as quais eram tidas como naturalmente 

feminina, além disso, essas mulheres ocuparam vagas na Escola Normal, 

ambiente o qual educava o intelectual, a moral e o corpo feminino diante do 

moderno. Como forma de entendimento do uso da memória em história o 

trabalho também expõe teoricamente as conceitualizações no campo histórico.   

Palavras-chaves: Educação, Memória, Mulheres.  

 

Uso da memória na história 

Recentemente a historiografia tem discutido a questão relacional entre a 

história e memória, baseando, no entanto, conferir maior autonomia à memória. 

Assim como forma de igualar as duas a memória é aproximada demasiadamente 

da noção de história. Essa aproximação entre elas nos permite como historiador 

a usar a memória (ou as memórias) como fonte histórica que aborda a vida do 

indivíduo, a de um grupo e também que contribui para o entendimento de um 

período ou de um povo. 

E também a memória existe fora de nós, inscrita nos objetos, nos espaços, 

nas paisagens, nos odores, nas imagens, nos monumentos e nos lugares mais 

variados, sendo preciso reconhecê-la em seu próprio movimento, ao mesmo 

                                                           
 

 

 

124 Universidade Federal do Piauí, Mestranda do Programa de Pós-Graduação em História do Brasil – 
UFPI.  
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tempo espontâneo, interessado e descontínuo, o que pode conduzir a história a 

uma abertura em direção a outros lugares.  

Além de perceber através da história de vida o próprio sujeito construtor 

da memória, que neste momento não seria o historiador, mas o personagem da 

memória, assim como expõe Walter Benjamin  em A modernidade e os 

modernos (2000) onde “a narração não visa, como a informação, a comunicar o 

puro em si do acontecido, mas o incorpora na vida do relator, para proporcioná-

lo, como experiência, aos que escutam. Assim, no narrador, como a impressão 

da mão do oleiro sobre o pote de argila”(BENJAMIN, 2000, p. 36-37). 

Essa memória pode ser percebida de forma singular, no entanto também 

pode ser pluralizada, pois “a experiência é um fato de tradição, tanto na vida 

privada quanto a coletiva”(BENJAMIN, 2000, p. 34). Assim o uso da memória de 

Antônio Sampaio Pereira apoia-se nos conceitos de memória coletiva e de 

memória histórica de Maurice Halbwachs (1990), ao tratar que a memória 

individual não está isolada da memória coletiva, sendo que o sujeito por diversas 

vezes precisa recorrer a memória de um grupo, tomando-a como ponto de 

referência que existe fora de si. Além disso através do conceito de memória 

individual é possível delimitar a memória de Sampaio ao ter como conhecimento 

que a memória do sujeito é limitada no espaço e no tempo.  

 Diante do estudo de Halbwachs sobre memória autobiográfica e memória 

histórica tem-se que a memória de Antônio Sampaio se apoia na segunda, pois 

ele se enquadra em um contexto/história geral, neste caso a inserção feminina 

na educação e a expansão do ensino público e privado no Piauí nos últimos anos 

do século XIX e nas primeiras décadas do século XX. 

Essa memória condiz com a posição social ocupada por Antônio Sampaio, 

pois conta sua história de vida e seu contato com os professores e os ambientes 

escolares onde conheceu ou não alguns mestres e atividades. Apesar dessa 

possibilidade a obra avaliada não perde seu valor de estudo, pois compreendo 

que  

A memória se modifica e se rearticula conforme posição 

que ocupo e as relações que estabeleço nos diferentes 

grupos de que participo. Também está submetida a 

questões inconscientes, como o afeto, a censura, entre 

outros. As memórias individuais alimentam-se da memória 
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coletiva e histórica e incluem elementos mais amplos do 

que a memória construída pelo indivíduo e seu grupo. Um 

dos elementos mais importantes, que afirmam o caráter 

social da memória, é a linguagem. As trocas entre os 

membros de um grupo se fazem por meio de linguagem. 

Lembrar e narrar se constituem da linguagem. Como afirma 

Ecléa Bosi a linguagem é o instrumento socializador da 

memória pois reduz, unifica e aproxima no mesmo espaço 

histórico e cultural vivências tão diversas como o sonho as 

lembranças e as experiências recentes (KESSEL,?, p.3-4). 

Essa linguagem utilizada nesta memória em estudo seria a própria 

produção e a narração ímpar do Antônio Sampaio ao fazer narrativas detalhadas 

sobre os espaços e as pessoas, evidenciando os detalhes de comportamentos 

e físicos dos professores, como de Janoca que era tida como solteirona e de 

chora fácil e também as vivências em ambiente escolar, como os castigos físicos 

em qual se utilizava a palmatória e de atitudes que colocaria a criança em 

condição subjugada.  

Além desses momentos e características os locais de ensino e a cidade 

de Esperantina seriam o local de memória do sujeito estudado, de acordo com o 

entendimento proporcionado por Pierre Nora (1993). O pertencimento de Antônio 

Sampaio é percebido a partir de sua referência de local, principalmente do 

povoado em qual fez parte: Retiro de Boa Esperança. 

O sentimento de pertencimento a um grupo ou a um local retrata bem a 

construção da memória de Sampaio Pereira, pois muitos acontecimentos não 

lhe atingiram, mas ao participar daquela sociedade e ter ligações com o ambiente 

local acabou por tomar as memórias do grupo para criar de forma cronológica 

uma história da educação de Esperantina.  

Ele toma como referências as vivências de um local e se conecta aos 

acontecimentos que aconteciam pelo Estado, como é possível perceber pelas 

Mensagens Governamentais do período em quais os governadores discursão 

sobre os seus anseios sobre a educação e sobre a atuação feminina no cargo 

de professoras por todo Estado. Revelando a vontade em prol de inserção 

feminina nas Escola Normal e nas escolas infantis.   

 

Mulheres na Memória de Antônio Sampaio Pereira 
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Antônio Sampaio Pereira em Velhas Escolas-Grandes Mestres (1996) 

conta as suas memórias sobre a educação no final do século XIX e nas primeiras 

décadas do século XX no Retiro da Boa Esperança, cidade de Esperantina no 

interior do Piauí. O mesmo evidencia a atuação dos professores, os ambientes 

de ensino e a relação entre o mestre e o aprendiz, e também desses com a 

sociedade. 

Sampaio ainda retrata o processo de modernização pelo qual estava 

passando o ensino nas primeiras décadas do século XX, devido a maior 

participação do Estado do Piauí no desenvolvimento e aplicação do mesmo. A 

modernização provocada pelo poder público estadual acontecia desde a 

mudança quanto ao ambiente escolar, a mão de obra necessária para as 

atividades de professor, até mesmo as pedagogias, como o abandono do uso de 

castigos físicos. 

Antônio Sampaio Pereira evidencia o papel desempenhado pelos 

professores, os quais tinham com o objetivo passarem os seus ensinamentos 

para uma grande quantidade de alunos, os mesmos atuaram em povoados ou 

em regiões com núcleos habitacionais de maior densidade demográfica onde 

poderiam se fixar por tempo indeterminado, em que sua permanência dependia 

do pagamento pelos seus serviços prestados. Dessa maneira, quando na 

localidade em que se fixava o ensino fosse suficiente e não houvesse mais 

alunos para serem educados, caberia a ele se deslocar para outro lugar que 

necessitava de seus serviços. Pois “quando começava a escassear a safra de 

discípulos, isto é, quando os meninos em ponto de escola já estavam 

devidamente letrados, em vez de esperar por nova rebação, mestre Belarmino, 

a guisa de dar provimento aos encargos do lar, fazia como fazem as aves de 

arribação, ruflam as asas e levantam voo” (PEREIRA, 1996, p. 18). 

  Também a relação dos mestres com os seus discípulos é evidenciada 

por Antônio Sampaio Pereira possibilitando perceber a pedagogia que estava em 

voga nessa. O poder do mestre sobre o aprendiz era determinado através de 

sua postura e função de disciplinador intelectual e também da formação dos 

corpos. No entanto, o uso da autoridade que lhe era destinada possibilitava 

comportamentos de exacerbado poder os quais utilizava castigos físicos e 

também de exposições dos alunos, as quais os colocavam em situações de 

constrangimento. Assim, aos castigos se configuravam como extremamente 
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duros para que fosse dada aos professores uma autoridade superior, atribuindo-

lhes a fama de serem carrascos, os quais não hesitariam em aplicas correções 

aos seus aprendizes.  

Entre os castigos que o famoso Bola-de-Ouro costumava 

aplicar, quero, abreviando a coisa, destacar o seguinte: 

conforme a gravidade da falta cometida – quase sempre 

uma lição mastigada ou um translado mal feito – o discípulo 

relapso era posto de joelhos em cima de montinhos de 

caroços de milho, com os olhos vendados por grotescos 

óculos de caco de cabaça, ou então, caso fosse época da 

canícula e o sol estivesse abrasador, era mandado para o 

terceiro, onde ficava descalço no da areia quente, tendo 

ainda tinha cadeira na cabeça, sobre a qual Mestre 

Belarmino colocava uma pedra bem crescida, ou em falta 

de pedra, qualquer objeto pesado. E se o sujeito era 

mesmo tapado, sendo incapaz de resolver direito a lição de 

leitura e escrita, Mestre Belarmino punha-o de quatro-pés 

no meio da sala, a fim de ser cavalgado por um discípulo 

mais aberto, que o esporeava com os calcanhares nos 

vazios, mostrando aos outros a quem passava, que o pobre 

coitado era mesmo um burro (PEREIRA, 1996, p.25).   

A valorização dos mestres pela sociedade interiorana de Esperantina e 

das localidades próximas, de acordo com Antônio Sampaio, era atribuída devido 

ao grande valor positivo que os mesmos recebiam, pois eram vistos como 

possibilidade de mudança do meio social ao ensinarem às crianças as primeiras 

letras e a fazerem algumas contas de matemática. Essas além dos ensinos tidos 

como habituais, também adquiriam conhecimento sobre outras ciências, pois 

quando o mestre “descobria que um discípulo era mais curioso do que os outros, 

passava-lhe, reservadamente, outras ciências, tendo saído de sua casa grandes 

e respeitados benzedores” (PEREIRA, 1996, p.22). 

A mudança inicial aconteceu com o abandono do uso de ambientes 

escolares privados para o uso de escolas públicas através da criação de 

estabelecimentos escolares do governo estadual. Nesse momento a construção 

da escola ou de um ambiente escolar passou a ser responsabilidade do Estado, 

assim não cabia mais a população a manutenção a seus custos de um ambiente.  

Além disso, também com a mudança no ensino houve a substituição do 

educador, o mestre foi retirado do ensino infantil aos poucos, dando espaço para 
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as professoras que no início do século XX eram contratadas pelo Estado. A 

atuação das mulheres no ensino estava ligada a ideia de modernização do 

mesmo, sendo o poder público responsável para que acontecesse esse 

processo de inserção feminina na educação. 

Tão logo surgiram as principais professoras mandadas 

pelo governo, para ensinarem de graça – coisa que 

admirou todo mundo, os velhos mestres sumiram, como 

por encanto, muitos deles quase morrendo traumatizados, 

e, capitulando, entravam para o interior, à maneira do 

aborígene, que, à proporção que a civilização vai 

avançando ao encontro dele, com a mesma pressa ele vai 

se enterrando nas matas, buscando refúgio e evitando 

contato.[...] Foi uma refrega extraordinária aquela luta 

travada com armas desiguais entre o mestre que cobrava 

até dois mil reis por cabeça e a professora que não cobrava 

nem um vintém dos alunos, pois recebia os santos cobres 

do bolso do governo, em ordenado fixo, inclusive quando 

em gozo de férias, cujo privilégio os velhos mestres 

contratados jamais desfrutaram, nem tão pouco tinham 

ouvido falar (PEREIRA, 1996, p.52).  

A substituição da mão de obra exposta nas memórias de Antônio Sampaio 

Pereira também foi possível de compreensão através da Mensagem 

Governamental, de 1909, sob a autoria do governador Anízio Auto de Abreu à 

Câmara Legislativa. O mesmo governador em sua mensagem destaca e defende 

a substituição dos mestres pelas professoras afirmando que isso não causaria 

resultados negativos ao Piauí. 

Não encontro grandes dificuldades em tentarmos a 

substituição do nosso professorado por outro mais idôneo, 

competente e capaz. Pouco do que exercem o magistério 

primário, são nomeados vitaliciamente, de modo que a 

reforma não empacará com dificuldade dos direitos 

adquiridos (ESTADO DO PIAUÍ, 1909, p.28).  

No governo de Antonino Freire, no referido ano, houve a defesa do uso 

da mão de obra feminina, evidenciando não somente as vantagens para o ensino 

como a sua aptidão com o público infantil, como também para o poder público 

do Estado, com a possibilidade de pagar um valor menor por sua atuação no 

ensino. 
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O regulamento estabeleceu ainda a preferência do 

elemento feminino para o professorado primário.  

Duas razões principais atuaram no meu espírito para 

semelhante preferência. A primeira e a mais poderosa foi a 

natural aptidão da mulher para o desempenho daquelas 

funções. Mais afetiva do que o homem, ela está, por isso, 

muito mais apta para ensinar crianças e acompanhar-lhe 

os primeiros albores da inteligência.  

A segunda razão foi a exiguidade dos vencimentos que o 

Estado oferece aos professores. Com a carestia atual da 

vida, é absurdo pensar em obter preceptores dedicados ao 

magistério, pagando os minguados ordenados do 

orçamento. A mulher, porém, mais fácil de contentar e mais 

resignada, e quase sempre assistida pelo marido, pai ou 

irmão, poderá aceitar o professorado e desempenha-lo 

com assiduidade e dedicação, não obstante a parcimônia 

da retribuição dos seus serviços (ESTADO DO PIAUÍ, 

1910. p. 27).   

Com as novidades vindas da modernização do ensino, Antônio Sampaio 

Pereira evidencia a forma de relacionamento do professor com o aluno passou 

por mudanças diante da nova pedagogia sob a qual como forma de educação o 

“castigo físico é proibitivo” (PEREIRA, 1996, p.52), sendo mais um atrativo 

quanto a atuação das professoras nas escolas do interior. Assim, a população e 

os alunos se sentiam mais atraídos pela atuação dessas, diante dos novos 

métodos de ensino. 

Quando o governo havia mandando a professora, foi logo 

recomendado que na escola dele não havia palmatória, 

nem tão pouco era para se bater em filho alheio. Em vez 

de maltratos e duros castigos, a meninada devia ser 

mandada para o meio da rua, para os folguedos do recreio, 

onde ficavam soltinhos da silva, pulando e metendo de 

cabeça, como porco brincando com palha, adivinhando 

chuva (PEREIRA, 1996, p.53).  

Dessa maneira, a atuação feminina na educação além de contar com os 

discursos do poder público diante dela, também teve apoio da população, dos 

pais e filhos, que as identificavam como uma oportunidade de ensinar com base 

gratuidade, mas também com as suas formas de se relacionar com a criança, 
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desempenhando o papel que ia muito além do ensino das primeiras letras, 

chegando a educação com afeto ao aprendiz.   

Além disso a memória de Antônio Sampaio expõe uma característica que 

era defendida pelo poder público do Estado para a atuação feminina no ensino 

infantil, que neste caso era a característica do estado civil das novas professoras 

que deveriam se manter solteiras ou “solteirona” como o próprio coloca a partir 

da atuação de Janoca no interior de Esperantina: 

Só entre a segunda e a terceira década do século andante 

podemos apontar uma porção deles, dentre os quais 

ocupam lugar de destaque as figuras impolutas de Mestre 

João Paulo, Mestre Levi Saavedra, Mestre Félix e a exótica 

mestra Joaninha Pinheiro – a Janoca – que a despeito de 

ser brasileiríssuma da gema, embolava a língua, num 

sotaque puramente saxônico, podendo ser tomada como 

uma mestra importada das terras de além-mar [...] 

Solteirona, como aliás não poderia deixar de ser, tinha 

parentes cá por estas bandas, mas andava sempre de déu 

em déu, desobrigando-se dos compromissos que assumia 

com sua grande e certa clientela. Muito prendada que era, 

mal pensava em deixar uma casa, há muito que estava de 

maca arrumada, para instalar-se em outra. Sempre que 

apresentava as despedidas havia choro e lamentações, tão 

dócil era a mestra, e, com sua saída, vinha desolação para 

todos da casa que ela deixava (PEREIRA, 1996, p. 32) 

Com essa passagem que põe em evidencia a professora como solteirona, 

é possível indagar sobre o modelo desejado de professora no Piauí, a qual 

deveria ter o papel de mãe em sala de aula e para isso deveria se manter solteira, 

no intuito de se manter de acordo com suas funções no ensino. A educação seria 

um sacerdócio, onde a maternidade seria aflorada a partir da educação das 

crianças.  

 

CONCLUSÃO  

A educação no Piauí durante os primeiros anos do século XX foi 

idealizada. Seu desenvolvimento pelo poder público estadual de acompanhar, 

as novidades vindas com a modernização. No entanto, mesmo com as 

pretensões e percepção diante da adoção do moderno para que acontecesse 
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esse desenvolvimento, os caminhos seguidos para isso pelo Estado foram 

tortuosos, cheios de dificuldades. O Estado aliou-se as mulheres na busca de 

produzir uma educação moderna.  

O Piauí não tinha condições financeiras e nem estruturais para pôr em 

prática as ações que lhe enquadrariam enquanto Estado sob os moldes 

modernos da educação. As condições financeiras enfrentadas eram as piores, 

devido ao pouco desenvolvimento econômico piauiense no período, cabendo ao 

Estado criar medidas que o possibilitasse em manter o que já havia sido 

conquistado, e aos poucos avançar em direção ao desenvolvimento.  

Assim o ensino no Piauí se desenvolveu de forma lenta, de acordo com 

as possibilidades que lhe eram impostas, muitas vezes só acontecendo reformas 

de cunho estrutural. Para tanto foram destinadas ações baseadas nas novas 

ideias médicas e higienistas vindas com a modernização que ganharam aos 

poucos importância tanto no desenvolvimento das cidades como também do 

ensino.  

Essas novas ideias possibilitaram mudanças no meio urbano, ao 

defenderem a existência de um espaço higienizado no qual as práticas 

tradicionais do mundo rural deveriam ser extintos para a predominação das 

práticas modernas. Para isso, o poder público local criou discursos e medidas 

sobre a necessidade de mudança e adaptação social diante dos modelos 

europeus de civilidade. Estes incidem sobre o corpo da população, 

especialmente das professoras e dos alunos.  

Juntamente com a necessidade de mudança do meio urbano veio também 

a de mudar a educação. Essa contou principalmente com a mudança de sua 

pedagogia que nesse momento passou substituir a tradicional pela moderna. A 

educação piauiense não contemplaria apenas o ensino das primeiras letras, mas 

também as percepções o corpo moral e o cívico, bem como corpo, através das 

novas disciplinas escolares impostas pelo desejo de modernizar-se. 

As mudanças na formação dos professores acontecerem desde a 

mudança da concepção de atuação feminina diante do ensino, a qual ocupou o 

lugar antes de presença apenas masculina. Além disso, a criação da Escola 

Normal foi determinante para que a nova pedagogia fosse inserida no ensino 

piauiense, pois era através do ensino normal que acontecia a formação das 

futuras professoras sob as novas metodologias e práticas.  
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Dessa maneira, nas três primeiras décadas do século XX, a educação 

destinada não apenas à infância, mais também ao ensino das normalistas trouxe 

mudanças, novidades do mundo moderno no campo pedagógico, educação 

essa foi perpassada pelos conhecimentos intelectual, moral e cívico e também 

sobre o corpo. Os quais se destinavam para o desenvolvimento social, nacional 

e estadual.  

Essas mudanças de sujeitos, de condições e também da expansão da 

educação no Piauí nas primeiras décadas do século XX passam a ser perceptível 

na memória de Antônio Sampaio Pereira e também por documentos oficiais 

produzidos pelo poder público do Estado do Piauí. A comparação desses dois 

tipos de fontes históricas, que sendo de natureza diferente nos mostra que a 

história pode ser produzida a partir de fontes de memória e literária não sendo 

entendidas como fontes que não devem ser questionadas, assim como as fontes 

ditas primárias que também devem ser trabalhadas como fontes de produções 

históricas, as quais passam por ações de subjetividades. 

A subjetividade aqui que mais interessa é a de Antônio Sampaio por 

representar de forma rica a mudança de uma velha forma de educar em prol e 

uma nova, que adotou modelos de civilidades, novas pedagogias e novos 

sujeitos: o feminino e o infantil. Essa subjetividade, no entanto, não é percebida 

como uma escrita que trata de forma real o que aconteceu, mas que através dos 

objetos e sujeitos participantes ou não da história de vida, mesmo que de 

maneira fragmentada, dele possibilitaram a formação de uma fonte para a 

produção historiográfica.   
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TEORIA GRAMSCIANA E HISTÓRIA ECONÔMICA: análise do 

“milagre econômico” através do Jornal O Imparcial. 

Werbeth Serejo Belo* 

 

RESUMO: A teoria gramsciana tem sido largamente utilizada para reflexões a 

respeito do Estado Contemporâneo desde que este possa ser considerado um 

Estado de tipo Ocidental, segundo a teoria gramsciana. Análises que passam 

pelo âmbito político e pelo âmbito econômico em seus diversos recortes 

temporais possuem uma estreita relação entre si e com os diversos conceitos de 

Antonio Gramsci. Assim, este trabalho tem como principal objetivo perceber 

como o arcabouço teórico gramsciano pode ser utilizado como ferramenta de 

compreensão das relações político-econômicas do Brasil Contemporâneo, 

tratando especificamente da análise do jornal O Imparcial em tempos de “milagre 

econômico”. 

Palavras-chave: Teoria gramsciana. Ditadura Empresarial-Militar. O Imparcial. 

 

INTRODUÇÃO 

Estados burgueses têm se fortificado a cada ponto de inflexão econômica 

em todo o mundo, alguns se inserindo de forma subsidiada como parte de um 

complexo deste modo de produção contemporâneo que vem, a cada dia, 

consolidando seus tentáculos aos mais distantes territórios.  

Frações da classe dominante se alternam, por meio de projetos, na 

condução de suas vontades através do controle sobre estatais de forma que 

estrategicamente se utilizam de ações consensuais para legitimar este projeto, 

ou ainda da coerção com o uso “legítimo” da força. 

É comum ouvir falar em globalização125, por exemplo, sendo esta uma das 

formas de por máscaras na bruta e cruel expropriação de milhões de seres 
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humanos que são vistos como meros trabalhadores em prol do desenvolvimento 

de nações capitalistas (quando muito, assim são vistos). 

O Brasil claramente se insere nessas relações capitalistas 

contemporâneas de forma que não se abstém de suster as regalias da fração 

financeira da burguesia contemporânea, alimentando a expansão desta através 

de promulgação de leis que permitem cada vez maiores frações de lucro, como 

exemplo, com o surgimento de conglomerados de financeiras que enchem os 

bolsos dos trabalhadores de dívidas e os cofres de empresas multinacionais de 

capital. 

Enquanto para Marx e Lenin o Estado capitalista era composto por 

superestrutura e infraestrutura, para Antonio Gramsci (2012) 126 em Cadernos do 

Cárcere: notas sobre a política de Maquiavel, esse Estado é elaborado a partir 

de uma concepção de que este (o Estado) é ampliado, isto é, o Estado é 

Sociedade Política (Estado no sentido restrito) e Sociedade Civil. No seio da 

Sociedade Civil estão os Aparelhos Privados de Hegemonia127 e, inseridos 

                                                           
 

 

 

Informatização e Publicização do Acervo Documental sobre História Contemporânea Brasileira Presente 

no Maranhão (1964-2002)”. 
125 O termo globalização emerge como forma de tornar pouco perceptível a lógica expansionista do capital, 

isto é, como forma de “naturalização” das relações capitalistas apresentadas à sociedade contemporânea de 

forma que se utiliza de discursos como quebra de fronteiras entre nações e uma convivência harmoniosa 

entre estas. Cf. SANTOS, Milton. Por uma outra globalização. Rio de Janeiro: Record, 2002. 
126 A obra aqui utilizada foi escrita entre 1932 e 1934. “Um dos fundadores do Partido Comunista Italiano. 

Estudou literatura na Universidade de Turim, cidade aonde frequentou círculos socialistas. Filiou-se ao 

Partido Socialista Italiano, tornando-se jornalista e escrevendo para o jornal do Partido (L'Avanti) e tendo 

sido editor de vários jornais socialistas italianos, tendo fundado em 1919, junto com Palmiro Togliatti, o 

L'Ordine Nuovo. O grupo que se reuniu em torno de L'Ordine Nuovo aliou-se com Amadeo Bordiga e a 

ampla facção Comunista Abstencionista dentro do Partido Socialista. Isto levou à organização do Partido 

Comunista Italiano (PCI) em 21 de janeiro de 1921. Gramsci viria a ser um dos líderes do partido desde 

sua fundação, porém subordinado a Bordiga até que este perdeu a liderança em 1924. As teses de Gramsci 

foram adotadas pelo PCI no congresso que o partido realizou em 1926. Em 1924, Gramsci foi eleito 

deputado pelo Veneto. Ele começou a organizar o lançamento do jornal oficial do partido, denominado 

[[L'Unità]]. Em 8 de novembro de 1926, a polícia fascista prendeu Gramsci (apesar de sua imunidade 

parlamentar, permaneceu preso até próximo da sua morte, quando foi solto em liberdade condicional dado 

ao seu precário estado de saúde. (Disponível em: 

www.marxists.org/português/dicionário/verbetes/g/gramsci.htm) 
127 São considerados aparelhos privados de hegemonia as instituições localizadas na sociedade civil como 

a imprensa, por exemplo, utilizadas para garantirem a hegemonia de determinado projeto, ou mesmo, 

garantirem que um novo projeto se torne hegemônico.  

https://www.marxists.org/portugues/dicionario/verbetes/t/togliatti_palmiro.htm
https://www.marxists.org/portugues/dicionario/verbetes/b/bordiga_amadeu.htm
https://www.marxists.org/portugues/dicionario/verbetes/b/bordiga_amadeu.htm
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nesses aparelhos – ou não – estão os intelectuais orgânicos128 que transitam 

entre a Sociedade Política e a Sociedade Civil com o objetivo da nacionalização 

deste projeto. Segundo Carlos Nelson Coutinho, 

O pensador italiano (Norberto Bobbio) indica corretamente 

uma diferença essencial entre os conceitos de Sociedade 

Civil em Gramsci e em Marx: enquanto Marx identifica 

Sociedade Civil com base material, com infraestrutura 

econômica, a Sociedade Civil em Gramsci não pertence ao 

momento da estrutura, mas ao da superestrutura. 

(COUTINHO, 1989:73). 

Portanto, para Gramsci, as relações são estabelecidas de forma dual, isto 

é, através da coerção e do consenso e dentro da Sociedade Civil e da Sociedade 

Política129 e, ainda, em uma relação entre ambas. Quando a disputa ocorre 

dentro da sociedade política Gramsci caracteriza como fissura do bloco no poder 

e, quando na Sociedade Civil, podem ser caracterizadas como movimentos 

contra - hegemônicos. Esses movimentos contra hegemônicos se tornam 

hegemônicos a partir da crise de hegemonia de determinado projeto que conduz 

a organização do Estado. Esta crise de hegemonia ocorre 

[...] ou porque a classe dirigente fracassou em algum 

grande empreendimento político para o qual pediu ou 

impôs pela força o consenso das grandes massas (como a 

guerra), ou porque amplas massas (sobretudo de 

camponeses e de pequenos burgueses intelectuais) 

passaram subitamente da passividade política para uma 

certa atividade e apresentam reivindicações que, em seu 

conjunto desorganizado, constituem uma revolução. Fala-

                                                           
 

 

 

128 Os intelectuais orgânicos podem ou não colaborar na elaboração do projeto que pode vir a ser 

hegemônico, no entanto, como foi dito no corpo do texto, seu principal objetivo é a nacionalização do 

projeto. 
129 A partir das concepções de sociedade civil e sociedade política Gramsci elabora os conceitos de 

sociedade ocidental e sociedade oriental. Essa divisão de formas de sociedade em ocidental e oriental nada 

tem a ver com a divisão geográfica, mas com a capacidade de organização da Sociedade Civil. A Sociedade 

de tipo Oriental possui uma Sociedade Civil fraca, isto é, com pouca capacidade de organização, enquanto 

nas Sociedades de tipo Ocidental a Sociedade Civil é forte. São exemplos de Sociedade de tipo Oriental as 

em que predomina a forma de Estado Imperial.  
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se de “crise de autoridade”: e isso é precisamente a crise 

de hegemonia, ou crise do Estado em seu conjunto. 

(GRAMSCI, 2012: 60). 

Há, ainda, para Gramsci, os partidos, que são responsáveis por organizar 

a vontade coletiva que geralmente são movimentos contra – hegemônicos, isto 

é, que possuem projetos diferentes do que o que está hegemônico. Retornemos 

a Marx, então, que é o “pano de fundo” deste trabalho. 

Para este teórico, a partir de sua concepção ampliada do Estado, o poder 

pode ser tomado de duas formas: no que ele chama de Guerra de Movimento e 

Guerra de Posição. Guerra de movimento seria a tomada do poder de assalto e 

a chamada Guerra de Posição seria a tomada do poder a partir da elaboração 

de projetos contra hegemônicos capazes de serem nacionalizados e se tornarem 

hegemônicos a partir de estratégias. 

Portanto as relações capitalistas, baseadas em relações de classe, são o 

motor do Estado capitalista, isto é, são o combustível que movimenta a 

engrenagem da exploração capitalista feroz e desumana. No entanto, como 

pode ser percebido, o Estado capitalista possui formas variadas de acordo com 

o espaço geográfico-social e o tempo que se pretende analisa-lo. Por isso, é de 

fundamental importância perceber as interpretações deste Estado capitalista 

desde fins do XIX em um contexto internacional perpassando por debates 

contemporâneos a respeito deste Estado. 

 

INTERPRETAÇÕES SOBRE CAPITALISMO CONTEMPORÂNEO: ENTRE 

IMPERIALISMOS E MUNDIALIZAÇÃO 

Várias interpretações acerca do capitalismo contemporâneo podem ser 

incorporadas aos trabalhos acadêmicos que permitam uma análise mais 

profunda da sociedade contemporânea. É muito comum, no entanto, que se 

encontre em trabalhos acadêmicos, e fora da academia, uma generalização a 

respeito da forma contemporânea do Estado capitalista.  

Essa generalização perpassa por algumas formas de análise deste 

Estado, tais como: adoção da simples forma do capitalismo como Estado 

burguês, sem sequer tentar perceber qual fração burguesa detém a hegemonia 

do projeto estatal vigente; frequente análise da hegemonia norte-americana sem 
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apresentar o contexto em que esta nação se apresenta quanto nação 

hegemônica da nova forma capitalista; análise do Estado contemporâneo de 

forma que este seja fruto de uma simples sequência de acontecimentos que tem 

a ver de forma mínima com a esfera econômica em que este está inserido e; 

análise que apresenta esfera econômica completamente externa ao Estado, e 

externa à política, de forma que durante a análise este Estado seja apresentado 

ora como Estado sujeito, ora como Estado coisa. 

Portanto, o objetivo central deste tópico é perceber as principais 

interpretações deste Estado capitalista contemporâneo e construir um debate 

entre os autores de forma que, ao final deste capítulo, possamos nos posicionar 

frente ao cabedal teórico utilizado como pano de fundo das análises históricas 

que nos propomos a fazer no tópico seguinte. 

Dentre os autores que trabalham com formas do capitalismo serão 

trabalhados alguns mais relevantes dentro da matriz teórica marxista como: 

Marx, Lenin, Poulantzas, François Chesnais, David Harvey e Virginia fontes. 

Utilizaremos Marx e Poulantzas de forma que estes não entrarão no debate 

sobre imperialismo, mas como pontos de apoio a um debate secundário de 

conceitos, como capitalismo financeiro. 

Lenin em Imperialismo: a fase superior do capitalismo (2008) adota como 

inicio de sua análise o ano de 1870, período em que as grandes nações se 

consolidavam quanto nações capitalistas e outras estavam em pleno fim de 

processo de unificação (especificamente Alemanha e Itália). Em sequência, 

entrariam em pleno processo de redistribuição de territórios na África e na Ásia, 

o que as apresentaria de fato como nações imperialistas. 

O autor continua sua análise no contexto da Primeira Guerra Mundial 

(1914-1918) 130 e encerrando sua análise no período entre guerras, mais 

exatamente no ano de 1924. 

                                                           
 

 

 

130 Esse episódio, aliás, ficou caracterizado como imperialista em algumas leituras na história. A Primeira 

Guerra Mundial teria surgido como disputa imperialista entre as nações, envolvendo desde territórios do 

Império Austro-húngaro a territórios franceses que culminariam nas guerras Austro-prussiana e Franco-

Prussiana que ocorreram entre 1866 e 1871. 
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Lenin tem como objetivo principal “expor os laços e as relações recíprocas 

existentes entre as particularidades econômicas fundamentais do imperialismo” 

(LENIN, 2008: 15) para tanto o autor analisa a relação entre capital bancário e 

capital industrial no que culminaria o que Lenin chama de capital financeiro. 

Segundo Lênin, O século XX assinala, pois, o ponto de transformação do velho 

capitalismo para o novo, da dominação do capital em geral para a dominação do 

capitalismo financeiro (LENIN, 2008: 46). 

Portanto, a análise do capitalismo financeiro é base para a compreensão 

do sistema imperialista em pleno processo de consolidação desde fins do século 

XIX, segundo Lenin. 

Para este autor o capitalismo financeiro é uma união íntima131 entre capital 

bancário e capital industrial, isto é, uma correlação entre estas formas de capital 

para a sustentação do financiamento necessário às indústrias em pleno vapor 

no final do século XIX a nível mundial e inicio do século XX a nível de Brasil com 

o plano de industrialização do governo Vargas. Obviamente o dito autor não 

trabalha com a análise da conjuntura brasileira anteriormente mencionada, esta 

análise é feita por Virginia Fontes em Brasil e o capital-imperialismo: teoria e 

história (2010). 

 A autora parte do conceito do próprio Lenin de união íntima e elabora um 

novo conceito aplicável à conjuntura econômica do Brasil do século XX, a união 

pornográfica. Segundo Virgínia Fontes o que era uma “simples” união entre 

capital bancário e capital industrial passa a ser uma mistura de relações 

econômicas entre as diversas formas de financeiras dispostas a financiar 

indústrias em todo país. 

O capital financeiro analisado por Lênin não tem sua matriz, sua gênese 

de análise a partir de suas publicações, o próprio Marx já havia feito análise de 

                                                           
 

 

 

131 Quando menciona em seu texto sobre união íntima, Lenin está tratando de união entre famílias 

possuidoras de capital bancário com famílias possuidoras de capital industrial. Esse termo será reutilizado 

por Virginia fontes em análise do Brasil Contemporâneo, no entanto, a autora o utilizará de forma adaptada.  
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uma forma de consórcio entre capitais que este acaba por caracterizar como 

capital financeiro. 

No entanto, para Marx, o capital financeiro seria uma correlação entre 

capital industrial e capital mercantil, isto é, no processo de circulação do capital, 

esse capital entra em processo de transição, variando, entre capital dinheiro e 

capital mercadoria. Nas palavras de Marx, o dinheiro passa a efetuar,  

[...] movimentos puramente técnicos no processo de 

circulação do capital industrial e, conforme podemos 

acrescentar agora, do capital comercial. (...) Esses 

movimentos (...) transformam esse capital em capital 

financeiro. (MARX. 1991: 363) 

Então, durante o processo de circulação, segundo Marx, teríamos a 

constituição do capital financeiro, correlacionando capital industrial ao capital 

mercantil, enquanto para Lenin a correlação acontece de forma mais latente, 

para a constituição do capital financeiro, entre o capital bancário e o capital 

industrial. 

Então, como já foi mencionado, o capitalismo financeiro é a forma 

hegemônica do modo de produção capitalista contemporâneo, forma esta 

pertencente à política de dominação imperialista que tem por objetivo a 

dominação através da inserção de capital de origem multinacional e 

transnacional em novos territórios. 

Partindo desse principio básico a respeito do imperialismo, temos novos 

debates sobre a forma conceitual que possa abarcar de forma mais eficaz essa 

nova lógica imperialista que em muito se difere da forma sustentada por Lênin 

no inicio do século XX. 

A primeira análise conceitual a ser feita é utilizada por François Chesnais 

(2008) que também tem o capitalismo financeiro como hegemônico na forma 

capitalista contemporânea. No entanto, seu conceito não apresenta 

nomenclatura que resgate – à primeira vista – o conceito de imperialismo. No 

que tange ao conceito de capital financeiro utilizado por este autor, temos uma 

problemática central a ser discutida: Chesnais apresenta o capital financeiro de 

forma que este não se apresenta relacional, isto é, não é uma relação de 

sustentação entre capitais como ocorre em Lênin e em Marx, por exemplo. 

Segundo o autor, 
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As formas mais concentradas do capital – capital financeiro 

predominantemente industrial ou capital de 

investimento financeiro “puro” – beneficiam-se, então 

de um campo de operações e de um espaço de dominação 

que se estende sobre grande parte do planeta, ou mesmo 

a metade (...). (CHESNAIS, 2008: 29. Grifos nossos). 

Neste trecho supracitado, pode ser percebida claramente a análise do 

autor de forma que este polariza a atuação das formas contemporâneas do 

capital, isto é, segundo Chesnais a relação que ocorre entre estas formas é uma 

relação de dominação entre capitais, o que acaba por polarizá-las e não 

relacioná-las como bem fez Marx e Lênin em suas análises e, como faria também 

Virginia fontes. 

Além da utilização do conceito de capital financeiro, o autor utiliza o 

conceito de mundialização do capital, ou seja,  A mundialização do capital 

apresenta-se como sendo o quadro onde a “relação social dos produtores no 

conjunto do processo do trabalho” aparece, mais uma vez e com uma força 

renovada “como uma relação social externa a eles, uma relação entre objetos”. 

(CHESNAIS, 2008: 30). 

O conceito de mundialização do capital adotado pelo autor apresenta um 

equívoco: o conceito aparece como se as relações capitalistas tivessem entrado 

em um processo de internacionalização, ou mundialização, em meados do 

século XX, quando este processo é bem anterior, na verdade se origina no 

processo de industrialização ocorrido na Inglaterra e no processo revolucionário 

burguês ocorrido na França na forma de Revolução Permanente iniciada em 

1788 com a convocação dos Estados Gerais e se finda em 1851 com o Golpe 

de 18 Brumário de Luís Bonaparte.   

Ao contrário do que sustenta o geógrafo David Harvey, Chesnais acredita 

que “a mundialização contemporânea não é ‘americana’. Ela é capitalista e é 

como tal que ela deve ser combatida” (CHESNAIS, 2008: 33).  

No entanto, há que se perceber o caminho traçado pela forma 

contemporânea do capitalismo para então perceber seu núcleo de atuação e 

expansão. David Harvey (2004) se propõe justamente a fazer esta análise em O 

novo imperialismo. Nesta obra o autor tem como hipótese central que “o capital 

financeiro passou ao centro do palco nessa fase da hegemonia norte-americana” 

(HARVEY, 2004: 56). 
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O geógrafo trabalha com a longa duração à luz do materialismo histórico 

com o objetivo de “examinar a atual condição do capitalismo global e o papel que 

um ‘novo’ imperialismo poderia estar desempenhando (...)” (HARVEY, 2004: 10). 

Para tanto, o autor utiliza termos como imperialismo, capital financeiro e 

hegemonia, alguns desses termos são problematizados ao longo da obra como 

o termo hegemonia que difere do termo utilizado por Antonio Gramsci.  

O termo hegemonia aparece como sinônimo de liderança, isto é, não 

perpassa por uma análise do Estado Ampliado feita pelo filósofo italiano, aqui 

nesta obra o termo é sinônimo de hegemon que significa líder. 

No que tange ao imperialismo, o autor se posiciona de forma que para 

este o termo mais eficaz a ser utilizado seria imperialismo capitalista. No entanto, 

o autor apresenta duas formas de interpretação do imperialismo contemporâneo. 

A primeira seria fruto de uma “fusão contraditória entre política do Estado e do 

Império” (HARVEY, 2004: 52) isto é, Projeto distintivamente político da parte de 

atores cujo poder se baseia no domínio de um território e numa capacidade de 

mobilizar os recursos naturais e humanos desse território para fins políticos 

econômicos e militares. (HARVEY, 2004: 52). 

A segunda interpretação tem por base que o imperialismo estaria 

relacionado a “processos moleculares de acumulação do capital no espaço e no 

tempo” (HARVEY, 2004, p. 52), ou seja, o imperialismo é visto como “processo 

político-econômico difuso no espaço e no tempo no qual o domínio e o uso do 

capital assumem a primazia” (HARVEY, 2004: 52).  

Esta segunda interpretação somada à interpretação clássica (principal 

aspecto: territorial) seria a mais eficaz forma de interpretação deste “novo” 

imperialismo analisado pelo autor, que apresenta os Estados Unidos no centro 

de disputas, sobretudo no Oriente Médio, mas que tem sua origem desde o pós-

1945. 

No mesmo recorte temporal temos a análise da historiadora Virginia 

Fontes (2010) no já mencionado livro Brasil e o capital-imperialismo: teoria e 

história que propõe uma lógica do capital sustentada pela atuação de empresas 

transnacionais e multinacionais. A autora parte das análises de Estado 

capitalista propostas por Marx, Gramsci e Lenin reconfigurando conceitos ao 

contexto do Brasil Contemporâneo. 
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Segundo a autora o Capital-Imperialismo é a forma atual do Imperialismo 

em que a fração burguesa empresarial é a condutora do projeto econômico-

político que atua em diversas instâncias do Estado Relação, isto é, partindo do 

pressuposto que o Estado capitalista contemporâneo é um Estado Ampliado que 

tem por base uma nova roupagem do capital financeiro. 

Segundo Fontes essa nova roupagem do capital financeiro se dá pela 

explosão de conglomerados de financeiras que acontece no Brasil na segunda 

metade do século XX não havendo mais, como propunha Lenin, uma união 

íntima, mas, uma união pornográfica no sentido de que várias relações 

econômico-políticas acontecem paralelamente baseadas no que Marx 

caracterizou como capital produtor de juros. 

Segundo Marx o capital produtor de juros “além do valor de uso que possui 

como dinheiro, passa a ter outro valor de uso, isto é, o de funcionar como capital” 

(MARX, 1991: 392), portanto sua função primeira de atuação na circulação 

ganha uma segunda forma de atuação. 

Além disso, ao gerar lucro e consequentemente juro ao capitalista 

financeiro e a quem empresta – respectivamente – o capital dinheiro tem a 

capacidade de gerar mais dinheiro no âmbito de sua circulação. 

Então, há que se considerar como fração dominante do capital 

imperialismo a fração financeira da burguesia que se utiliza de aparelhos tanto 

no âmbito da sociedade civil (Aparelhos Privados de Hegemonia) quanto no 

âmbito da sociedade politica (apropriação jurídica de aparelhos institucionais do 

Estado), além de combinar o uso “legitimo” da força (coerção) e o convencimento 

da população de suas ações (consenso). 

Então, a partir do que foi apresentado, este trabalho tem por base que o 

Estado contemporâneo apresenta sua forma ampliada de acordo com a 

concepção gramsciana de Estado, isto é, as lutas ocorrem no seio da sociedade 

civil a partir da elaboração de projetos contra hegemônicos, com a utilização de 

Aparelhos Privados de Hegemonia de forma que este Estado é um “Estado-

Relação”, portanto uma condensação de forças que, na ossatura material do 

Estado disputam esses projetos. 

A imprensa local tem grande relação com o golpe Empresarial-Militar de 

1964 no que tange à veiculação de notícias durante todo o regime ditatorial e 

seu posicionamento frente a esta. No que diz respeito ao uso do conceito de 
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Aparelhos Privados de Hegemonia, este é pensado como fundamental na 

análise do jornal O Imparcial, que se pretende fazer neste trabalho, haja vista 

que o dito impresso é o segundo de maior circulação no Maranhão neste período 

e, portanto, ferramenta importante de compreensão da construção de consenso 

a respeito das diretrizes político-econômicas adotadas. 

Além disso, a fração financeira atua de forma que no Estado Capital-

Imperialista brasileiro esta fração se organiza na segunda metade do século XX, 

mais exatamente a partir de 1964 quando há a reforma do Sistema Financeiro 

Nacional no primeiro governo militar, e se consolida quanto fração hegemônica 

a partir do período chamado de “milagre econômico” a ser analisado na próxima 

sessão deste trabalho. 

 

CONSENSO E DESENVOLVIMENTO: O “MILAGRE ECONÔMICO” E O 

IMPARCIAL EM ANÁLISE 

O “milagre econômico” tem sido tema de debate constante na academia, 

justamente para que se possa perceber através de quais medidas foi possível 

este “milagre” que inseriu o Brasil na lógica Capital-Imperialista internacional, 

quais alianças se mantiveram, quais foram desfeitas e, sobretudo, a que custo 

social foi possível.  

Propomo-nos, a partir daqui, a fazer uma análise da política salarial do 

período do governo Médici (1969-1973) concomitante à análise do Jornal O 

Imparcial de forma que fique claro o posicionamento deste frente à política 

econômica do dito governo e à explosão de conglomerados de financeiras que 

ocorre entre 1969 e 1973. A hipótese que se pretende sustentar aqui aponta o 

dito periódico em análise como um dos Aparelhos Privados de Hegemonia que 

garantiram a conquista do consenso do projeto desenvolvimentista 

regionalmente. No que diz respeito à política salarial alguns números precisam 
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ser mostrados, haja vista que salário nominal132 não quer dizer alta do salário 

real, isto é, é necessário relacionar a capacidade do poder de compra da classe 

trabalhadora aos níveis salariais taxados pelo governo através da política 

econômica. 

Gráfico 1 – Índice Geral de Preços no Brasil entre 1940 e 2010 

Fonte: 
http://ecen.com/eee41/eee41p/indices_de_inflacao_para_internet.htm#2.4 

                                                           
 

 

 

132 Soma em dinheiro que o trabalhador recebe em troca de sua força de trabalho. Não proporciona uma 

ideia precisa do salário real, pois sua verdadeira magnitude dependerá do nível de preços correspondentes 

dos bens e serviços (e também dos impostos) que o trabalhador deve adquirir para a manutenção e a 

reprodução de sua vida e de sua família. (SANDRONI, 1999, p.542). 

http://ecen.com/eee41/eee41p/indices_de_inflacao_para_internet.htm#2.4
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Tabela 1 - Salário Nominal entre 1964 e 1973 (em Cr$): 

 
FONTES: Decretos-leis - 5977 de 10-11-1943; 30 342 de 24-12-1951; 35 450 de 1-5-1954; 39 604-A de   14-7-1956; 45 106-A de 24-12-1958; 49 119-A de 15-
10-1960; 51 336 de 13-10-1961; 51 613 de 3-12-1962; 53 578 de 21-2-1964; 55 803 de 26-2-1965; 57 900 de 2-3-1966; 60 231 de 16-2-1967;   62 461 de 25-
3-1968; 64 442 de 1-5-1969; 66 523 de 30-4-1970; 68 576 de 1-5-1971; 70 465 de 27-4-1972 e 72 148 de 30-4-1973. Tabela extraída de: Anuário estatístico 
do Brasil 1973. Rio de Janeiro: IBGE, v.34, 1973. Elaboração própria.

 
Capitais 

02.1964/  
02.1965 

03.1965/  
02.1966 

03.1966 / 
02.1967 

03.1967/ 
03.1968 

03.1968 / 
04.1969 

05.1969/ 
04.1970 

05.1970/ 
04.1971 

05.1971 
04.1972 

05.1972/ 
04. 1973 

Porto Velho 34,00 48,00 61,00 76,25 93,60 112,80 134,40 172,80 206,40 

Rio Branco 30,90 48,00 61,00 76,25 93,60 112,80 134,40 172,80 206,40 

Manaus 34,00 48,00 61,00 76,25 93,60 112,80 134,40 172,80 206,40 

Boa Vista 34,00 48,00 61,00 76,25 93,60 112,80 134,40 172,80 206,40 

Belém 31,00 48,00 61,00 76,25 93,60 112,80 134,40 172,80 206,40 

Macapá 31,00 48,00 61,00 76,25 93,60 112,80 134,40 172,80 206,40 

São Luís 25,20 39,60 51,00 73,75 79,20 98,40 124,80 151,20 182,40 

Teresina 20,00 36,00 48,00 60,00 76,80 98,40 124,80 151,20 182,40 

Fortaleza 25,20 39,60 51,00 63,75 79,20 98,40 124,80 151,20 182,40 

Natal 25,20 39,60 51,00 63,75 79,20 98,40 124,80 151,20 182,40 

João Pessoa 25,20 39,60 51,00 63,75 79,20 98,40 124,80 151,20 182,40 

Recife 33,00 51,60 66,00 82,50 100,80 120,00 144,00 172,80 206,40 

Maceió 26,20 39,60 51,00 63,75 79,20 98,40 124,80 151,20 182,40 

Aracaju 25,20 39,60 51,00 63,75 79,20 98,40 124,80 151,20 182,40 

Salvador 33,00 51,60 66,00 82,50 100,80 120,00 144,00 172,80 206,40 

Belo Horizonte 42,00 64,32 81,00 101,25 124,80 148,80 177,60 216,00 268,80 

Vitória 32,40 51,60 66,00 82,50 100,80 124,80 156,00 187,20 225,60 

Niterói 42,00 66,00 84,00 105,00 129,60 156,00 187,20 225,60 268,80 

Rio de Janeiro 42,00 66,00 84,00 105,00 129,60 156,00 187,20 225,60 268,80 

São Paulo 42,00 66,00 84,00 105,00 129,60 156,00 187,20 225,60 268,80 

Curitiba 35,60 60,00 76,50 95,63 117,60 141,60 170,40 208,80 249,60 

Florianópolis 35,60 60,00 76,50 95,63 117,60 141,60 170,40 208,80 249,60 

Porto Alegre 36,60 60,00 76,50 95,63 117,60 141,60 170,40 208,80 249,60 

Cuiabá 33,00 51,80 66,00 82,50 100,80 120,00 144,00 172,80 206,40 

Goiânia 34,00 51,84 66,00 82,50 100,80 120,00 144,00 172,80 206,40 

Brasília 42,00 63,60 81,00 101,25 124,80 148,80 177,60 216,00 268,80 
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Como pode ser percebido através do gráfico de índices de preços e da tabela 

do salário nominal, o índice de preços está em constante ascensão assim como os 

índices dos salários nominais. Entretanto, a taxação do salário nominal, como já foi 

exposto, não explica por si só a capacidade do poder de compra da classe 

trabalhadora, é preciso relacionar os números para perceber a taxação do salário 

real. A partir desta relação é perceptível que os níveis do Índice Geral de Preços - 

IGP ascendem de forma mais acelerada que os níveis de salário nominal o que reduz 

a capacidade do poder de compra da classe trabalhadora, comprimindo, portanto, os 

níveis do salário real. Entre 1960 e 1970 o IGP mais que dobra enquanto os níveis 

de salário nominal crescem, segundo o IBGE, a níveis menores, assim este cresce 

em progressão aritmética enquanto aquele em progressão geométrica. 

O jornal O Imparcial em artigo intitulado “Pátria e Trabalho” apresenta o 

contrário dos números supracitados, demonstrando outra situação do trabalhador 

que difere muito desta de queda da taxa do salário real. A partir da análise do 

discurso do então Ministro do Trabalho e da Previdência Social (Júlio de Carvalho 

Barata) temos o seguinte posicionamento: 

[...] foi um discurso vazado nos mais puros moldes de 

patriotismo e o amor e respeito a todos os trabalhadores 

brasileiros, dos campos ou das cidades, que podem ter a 

certeza de que no ministro Júlio Barata encontram um deles, 

trabalhando e lutando, para que todos possam ter “a certeza de 

uma vida mais tranquila e feliz”. O prof. Júlio Barata com sua 

palavra fez sentir aos trabalhadores que o Brasil é de todos 

nós, está em todos os corações, porque como disse Cícero “a 

pátria é a mãe de todos nós”. (O Imparcial. 10.09.1970).   

É perceptível a exaltação ao então ministro do trabalho e da previdência social 

feita no artigo acima de forma que não se encontra no dito periódico artigo, editorial 

e até mesmo reportagens que analisem de forma crítica a política salarial adotada 

no período aqui estudado, Aparelho Privado de Hegemonia que se constitui 

importante na garantia do consenso regional em torno do projeto hegemônico.  

No que diz respeito à nova política trabalhista, Virgínia Fontes e Sonia 

Mendonça (2001) apontam que esta tinha três objetivos principais: a) a sujeição dos 

trabalhadores a um verdadeiro programa de poupança forçada; b) a criação de um 

“novo” sindicato, com funções mais assistencialistas que impedisse uma 

organização efetiva da classe trabalhadora; c) fortalecimento da estrutura sindical e 
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corporativa enquanto alicerce da coesão social. (MENDONÇA. FONTES, 2001: 22). 

As autoras continuam apresentando a respeito das características da política salarial: 

a) veio aplicar a disciplina anti-inflacionária seletivamente contra a classe 

trabalhadora; b) o Estado redistribuiu os recursos necessários para a manutenção 

do modelo econômico, privilegiando estratos de alta renda, tornados consumidores 

preferenciais; c) alterou-se a base do cálculo dos reajustes salariais, passando a ser 

média dos salários recebidos nos últimos dois anos (MENDONÇA. FONTES, 2001: 

23).  Portanto, a legitimação do discurso do ministro dada pelo Imparcial através do 

artigo acima exposto nada mais é que estratégia de manutenção da hegemonia do 

projeto da ditadura Empresarial-militar no âmbito trabalhista e salarial. 

Ainda no âmbito da análise da taxa real dos salários, além da alta dos preços 

temos a utilização do depósito compulsório na figura do Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço – FGTS, criado em 1966. O FGTS foi largamente utilizado pelo 

Governo Federal para incentivo à indústria de construção civil com a criação de 

moradias populares gerenciadas pelo Banco Nacional de Habitação – BNH, 

financiando a casa própria aos trabalhadores com parte de sua própria renda e 

adicionado a taxas posteriores de pagamento. Através de reportagem de setembro 

de 1971, o jornal O Imparcial abre, mais uma vez, espaço para apresentar análise 

do Banco Nacional de Habitação a respeito do FGTS: 

[...] afirma a entidade que as vantagens do FGTS são hoje 

reconhecidas pela maioria dos trabalhadores, que 

compreenderam a necessidade da substituição do antigo e 

ineficiente regime de estabelecimento dos dez anos de serviço, 

pelo novo estatuto, que se integra num complexo de medidas 

e realizações voltadas para o bem estar dos assalariados. (O 

Imparcial. 17/09/1971). 

Como pode ser percebido o FGTS foi exaltado pelo dito periódico através da 

análise do BNH que considerava a estabilidade dos trabalhadores como algo 

ineficiente. Obviamente, esta ineficiência ocorria em relação ao Estado haja vista 

que através do FGTS houve uma expansão da concentração de capital disponível à 

atuação estatal em prol do reinvestimento de parte da renda dos trabalhadores em 

diversos segmentos da economia, com ênfase na ascensão da indústria de 

construção civil e seus derivados. 
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Luiz Aranha Correa do Lago (1995) apresenta uma breve conclusão a respeito 

da política salarial que demonstra justamente o contrário da reprodução do jornal O 

Imparcial: 

Contenção dos níveis de salário real, dentro do espírito de 

combate à inflação de custos da nova administração, 

favorecendo a acumulação de capital via manutenção da taxa 

elevada de lucro, e possibilitando uma política de remuneração 

seletiva para o pessoal de nível mais elevado (LAGO, 1995: 

287). 

O acúmulo de capital acima mencionado possibilitou a abertura de novas 

agências financeiras e a consolidação das já existentes culminando na hegemonia 

da fração financeira da burguesia no período aqui conhecido como “milagre 

econômico”. Esta hipótese permite perceber a transição entre frações burguesas na 

condução do Estado Restrito, isto é, a fração industrial hegemônica desde o governo 

Vargas dá lugar à fração financeira de forma que continua a atuar com esta no âmbito 

do Estado Restrito.  

Assim, a conjuntura estratégica criada desde 1964 proporcionou a hegemonia 

do empresariado financeiro, ou seja, há o predomínio do mercado de capitais de 

forma que a fração financeira dá subsídio à fração industrial que reinveste gerando 

maior lucro e cada vez maior concentração de capitais. Portanto, aplicação da 

fórmula marxiana D-d-M-d’-D’, isto é, capital produtor de juros (principalmente na 

figura dos bancos) nas mãos dos industriais que o investem no processo de 

produção que culmina na elaboração de novas mercadorias gerando lucro e retorna 

às financeiras com o pagamento dos juros133 (MARX, 1994). Segundo Dreifuss, esta 

transição entre frações burguesas só foi possível pela formação de uma elite 

orgânica no seio do principal Aparelho Privado de Hegemonia da ditadura 

Empresarial-Militar - o complexo IPES/IBAD (DREFIFUSS, 1987) que atuaria lado a 

lado com o corpo militar que conduziu o processo golpista que culminou no golpe 

Empresarial-Militar de 1964. 

                                                           
 

 

 

133 Esta fórmula foi elaborada por Marx em “O capital” originalmente publicado em 1894. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como pode ser percebido ao longo do terceiro capítulo, o periódico que nos 

propusemos a analisar é fonte privilegiada para a análise da Ditadura Empresarial- 

Militar no Maranhão. É notável a diversidade de temas a que pode se recorrer para 

a produção historiográfica sobre o tema amplo (Ditadura Empresarial-Militar) no 

Maranhão. 

No entanto, o ponto nodal de análise deste objeto é seu funcionamento na 

lógica Capital-Imperialista no período da Ditadura Empresarial-Militar. O Jornal O 

Imparcial funciona como Aparelho Privado de Hegemonia que garante a construção 

de consenso em torno do projeto desenvolvimentista que pretendia manter-se 

hegemônico. Através dos editoriais, reportagens e artigos apresentados, 

percebemos o claro posicionamento favorável deste impresso frente às diretrizes da 

política econômica que conduziu as relações entre Estado e sociedade entre 1969 e 

1973.   

Há uma ênfase neste trabalho no que diz respeito à História Econômica que 

está todo tempo atrelada à História Política, pois o eixo principal de análise é a 

relação entre sociedade, Estado e economia, ligados pelo âmbito sócio-político. 

Além disso, o jornal em análise nos permite perceber como se deu a 

consolidação do capitalismo financeiro no Maranhão, regido pela lógica Capital-

Imperialista no Brasil, o que nos leva também a perceber as especificidades do 

Maranhão no período do regime autoritário que se inicia em 1964 e a sua inserção 

na lógica da Doutrina de Segurança Nacional e Desenvolvimento de forma forçada 

de acordo com a ampliação do conceito elaborado por Virgínia Fontes inclusão 

forçada. 
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O CANDOMBLÉ NA MINISSÉRIE TENDA DOS MILAGRES: A 

DIVERSIDADE RELIGIOSA NA OBRA DE JORGE AMADO 

João Saraiva da Silva Neto134 
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RESUMO: Este estudo analisou a minissérie global Tenda dos Milagres, inspirada 

no romance homônimo de Jorge Amado, no que concerne aos simbolismos da 

religiosidade afro-brasileira em seus sincretismos com o catolicismo. O produto 

ficcional apresenta, em múltiplas nuances, a fé, o regionalismo e os afetos que se 

entrelaçam com os cultos afros, na sociedade do século XX. Os valores religiosos 

são disseminados nos comportamentos e nos imaginários populares, em meio ao 

contexto dos personagens. A minissérie produz a circulação, apropriação e interação 

das práticas do candomblé no espaço geográfico nordestino, exemplificando a 

diversidade religiosa existente no Brasil. 

Palavras-chave: Tenda dos Milagres; Ficção Televisiva; Candomblé. 

 

INTRODUÇÃO 

Este estudo considerou as matrizes de “identificação cultural” (HALL, 2004) 

que permeiam a teledramaturgia, compreendendo a ficção nos termos de Paiva 

(2010), que a define como um ambiente propício “ao ethos místico-religioso do povo 

brasileiro” (PAIVA, 2010, p. 16). Assim, tal pesquisa adotou como eixo de análise os 

arquétipos místico-religiosos da minissérie global Tenda dos Milagres137, baseada 

                                                           
 

 

 

134 Estudante de Graduação. 8º Semestre do Curso de Comunicação Social da Universidade Estadual da Paraíba 

(UEPB). E-mail: joaosaraivaneto@gmail.com 
135 Estudante de Graduação. 8º Semestre do Curso de Comunicação Social da Universidade Estadual da Paraíba 

(UEPB). E-mail: walquizia.raquelle@hotmail.com 
136 Orientadora do trabalho. Professora Titular do curso de Comunicação Social da Universidade Estadual da 

Paraíba (UEPB). Doutora em Educação. E-mail: rnadia@terra.com.br 
137 Minissérie exibida em 1985, relançada em 2013 pela Globo Marcas, num box de quatro DVDs (totalizando 

mais de 13 horas de exibição). O título faz referência à tipografia do personagem Lídio Corró, melhor amigo de 

Pedro Archanjo, artista popular que pinta quadros que mostram milagres de santos. Nesse ambiente, Pedro 

Archanjo tece seus escritos exaltando o Candomblé, a capoeira, os afoxés e o samba. Localizada na Ladeira do 
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no romance homônimo de Jorge Amado138, escrito em 1969. A minissérie é uma 

adaptação literária para a linguagem audiovisual, mantendo viva sua 

intertextualidade, sobretudo através das vivências compartilhadas pelos 

personagens Pedro Archanjo139 (Nelson Xavier) e Mãe Magé Bassã (Chica 

Xavier140), que refletem a profunda identificação do autor com os dramas nordestinos 

e as lutas do povo negro da Bahia. 

Tenda dos Milagres consegue traduzir esses aspectos, constituindo-se numa 

obra de cunho multicultural que representa com poeticidade a fase de engajamento 

do escritor às questões sociais nordestinas, entrelaçadas com personagens atuantes 

na causa da miscigenação e da cidadania dos negros, mediante o enfrentamento 

dos poderes estabelecidos e dos estigmas dominantes nos anos de 1930. Aborda a 

religiosidade ancestral, a partir dos cultos afros, articulando seus hibridismos e 

sincretismos, disseminando-a nos comportamentos e nos imaginários populares, em 

meio aos preconceitos da época em que seus protagonistas vivem, sonham e se 

eternizam. Na concepção de Paiva (2010), as adaptações da obra de Jorge Amado 

para o vídeo configuram um dos exemplos mais fortes de como as culturas populares 

se mesclam “com felicidade no reticulado da televisão, desnudando aspectos 

fundamentais do romance e arrebatando os telespectadores pela oralidade, 

visibilidade, cores e sonoridades” (PAIVA, 2010, p. 53). 

                                                           
 

 

 

Tabuão, em Salvador, a tenda se transforma em espaço de defesa da herança cultural africana, denunciando a 

repressão sofrida pelos negros no início do século XX e abalando a ortodoxia acadêmica-racista que se coloca 

contrária à miscigenação. Por esses aspectos, Paiva (2010) evidencia que o debate da obra, que coloca em 

destaque as ligações com o sobrenatural e as forças místicas da natureza, longe de se constituir numa “rasa 

irracionalidade”, concede forma e sentido às interculturalidades brasileiras, ajudando a compreender os 

paradoxos e complexidades regionais deste país.  
138 Jorge Amado é o autor brasileiro mais adaptado para a televisão. Entre outras obras exibidas como novelas, 

minisséries ou especiais, a TV Globo também apresentou Gabriela, Cravo e Canela, Terras do Sem Fim, Tieta, 

Tereza Batista Cansada de Guerra, Dona Flor e seus Dois Maridos, Pastores da Noite. Mar Morto e A 

Descoberta da América pelos Turcos. Dados obtidos em www.memoriaglobo.globo.com 

139 Neste estudo, optamos por manter a grafia Archanjo, a fim de sermos fiel à escrita de Jorge Amado na obra 

que inspirou a minissérie.  
140 Em recente entrevista ao site extra.globo.com, a atriz revelou que após Tenda dos Milagres se converteu ao 

candomblé e hoje é mão de  santo, tal como a personagem Magé Bassã. Entrevista disponível em 

http://extra.globo.com/noticias/rio/atriz-chica-xavier-que-acaba-de-ganhar-biografia-mae-de-santo-em-

sepetiba-10596590.html acesso em: 05 de agosto de 2014. 

http://www.memoriaglobo.globo.com/
http://extra.globo.com/noticias/rio/atriz-chica-xavier-que-acaba-de-ganhar-biografia-mae-de-santo-em-sepetiba-10596590.html
http://extra.globo.com/noticias/rio/atriz-chica-xavier-que-acaba-de-ganhar-biografia-mae-de-santo-em-sepetiba-10596590.html
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Essa ficção se mostra relevante, para além do universo do entretenimento, 

pois adquire valor estratégico na criação e consolidação de identidades culturais, 

consistindo, através das narrativas de seus personagens, numa narrativa popular 

sobre a nação. Torna-se, assim, um espaço privilegiado na TV de onde se anuncia 

algo representado e não só “imaginado”. Desse modo, ter observado as mensagens 

da minissérie funcionou, na nossa concepção, como uma chave de interpretação dos 

processos culturais que perpassam a religiosidade popular nordestina na criação de 

novas sensibilidades e sociabilidades, pois seu enredo discute temas importantes 

para o contexto social brasileiro, a exemplo do preconceito racial e religioso. Por isso, 

Lopes (2004) salienta: “histórias narradas pela televisão são, antes de tudo, 

importantes por seu significado cultural, oferecendo material precioso para se 

entender a cultura e a sociedade de que é expressão” (LOPES, 2004, p. 125). 

 

A minissérie e seus desdobramentos  

Redimensionada na linguagem audiovisual, a obra Tenda dos Milagres ganha 

novos contornos, relevos, texturas e ritmos, sobretudo ao trazer como pano de fundo 

a discussão da cultura religiosa do Candomblé141 e do preconceito que os adeptos 

dessa tradição sofreram no contexto histórico de 1930. Essa fusão do Candomblé e 

do cristianismo, signos onipresentes na obra de Jorge Amado, também nos conta 

uma dada imagem do Nordeste, tornando-se relevante para discutir a religiosidade 

em tempos de midiatização acelerada onde múltiplas denominações religiosas 

coexistem, abrindo espaço para a diversidade de crenças e a pluralidade de 

pensamentos. 

Por essas razões, notamos que no ambiente forjado pela ficção, as temáticas 

da esfera religiosa repercutem de modo significativo, discutindo problemas e dilemas 

culturais, produzindo acordos de cumplicidade com a audiência, fatores que tecem 

as malhas do processo da midiatização. Sob essa ótica, a globalização de temáticas, 

                                                           
 

 

 

141 Alguns autores se referem a essa denominação religiosa em grafia minúscula. Neste estudo, optamos por maiúsculas, a 

fim de destacar a vertente que é seguida pelos personagens da minissérie. 
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em especial a religiosa, se efetiva e se torna promissora para o surgimento de novos 

imaginários coletivos capazes de instigar possíveis constituições identitárias dos 

sujeitos (HALL, 2004).  

Desse modo, novas dinâmicas de sociabilidade são tecidas a partir da 

ressignificação dessas narrativas. Os seres imaginados promovem modalidades de 

identificação social, fomentando agenciamentos de sentidos e debatendo questões 

que se mantêm pertinentes no momento histórico atual. Em razão desses aspectos, 

buscamos perceber a mensagem da minissérie no que concerne às discussões 

voltadas à religiosidade afro-brasileira, especialmente o Candomblé, e como a 

minissérie retrata a valorização da cultura negra a partir da preservação de seus 

costumes e pensamentos.  

Para conhecer as implicações das teorias estudadas, foi necessário analisar 

as mensagens de Tenda dos Milagres e se aproximar, do ponto de vista empírico, 

da vertente do Candomblé, a partir da adoção dos procedimentos metodológicos 

contextualizados a seguir. 

 

Os caminhos da análise 

O percurso metodológico deste estudo compreendeu dois momentos: o 

primeiro, destinado à observação criteriosa da minissérie, a partir dos DVDs, para 

ser possível selecionar e descrever informações relevantes num diário de 

observação. Além das cenas e das falas dos personagens, foram observados os 

cenários, os objetos que remetem à religiosidade africana, a trilha sonora e os 

recursos imagéticos mobilizados nas enunciações142. Conforme salienta Sodré 

(2008), as trilhas são poderosos elementos de comunicação e atreladas à narrativa 

                                                           
 

 

 

142 As enunciações discursivas são os modos de dizer particulares de cada personagem, suas estratégias de comunicação, 

considerando as matrizes linguísticas que os caracterizam. Os processos enunciativos representam assim as formas de 

anunciabilidade das tramas permeadas pelas intencionalidades dialógicas. São as enunciações que compartilham os sentidos 

e estabelecem com o público os elos desejáveis entre produção/recepção de mensagens. São elas também que conduzem o 

receptor para as tematizações das obras ficcionais. Ou seja, ao recebê-las, o público as identifica com as tramas, atraindo-se 

pelas suas referências discursivas. Os enunciados, portanto, se referem aos ditos da comunicação. 
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ambientam o telespectador em determinados climas, permanecendo na memória do 

público.  

O segundo momento do estudo envolveu a etapa empírica que correspondeu 

às entrevistas em profundidade. Foram contatados representantes religiosos do 

Candomblé e seus adeptos pertencentes à região de Campina Grande, PB, 

estratégia que nos permitiu ampliar a compreensão do universo temático 

pesquisado. Os representantes do Candomblé ouvidos pela pesquisa foram dois 

pais de santo e cinco praticantes. 

 

Resultados e discussão 

Tenda dos Milagres143 se desenrola a partir das lembranças de Pedro 

Archanjo (Nelson Xavier), que, à beira da morte, relembra aventuras, festas, amores 

e sua luta para manter vivas na Bahia as culturas negra e mestiça. A história se 

passa em 1930, mas a narrativa retorna ao ano de 1913, época na qual os negros 

eram discriminados e perseguidos em Salvador. Para enfrentar essa luta, a mãe de 

santo Magé Bassã (Chica Xavier) revela a Pedro Archanjo a missão de ser “a luz de 

seu povo”, guiado pela força espiritual de Xangô. A partir de então, as ações do 

protagonista se voltam para a defesa da história dos negros, de sua cultura e sua 

religiosidade.  

A minissérie expõe com propriedade o preconceito e a perseguição sofridos 

pelo Candomblé e seus adeptos, que por muitas décadas foram vistos pela 

sociedade como grupos de charlatães ou feiticeiros, tendo as suas práticas de 

religiosidade colocadas à margem das religiões consideradas oficiais. Tanto que 

somente em 1985, as mais importantes Ialorixás de Salvador, Mãe Stella do Axé Opô 

                                                           
 

 

 

143 Minissérie exibida pela Rede Globo, de autoria de Aguinaldo Silva. Escrita por Aguinaldo Silva e Regina Braga. Direção-

geral: Paulo Afonso Grisolli. Direção: Paulo Afonso Grisolli, Maurício Farias e Ignácio Coqueiro. Supervisão: Daniel Filho. 

Período de exibição: 29/07/1985 – 06/09/1985. Nº de capítulos: 30. 

http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/minisseries/tenda-dos-milagres/ficha-tecnica.htm. 

 

 

http://memoriaglobo.globo.com/programas/entretenimento/minisseries/tenda-dos-milagres/ficha-tecnica.htm


 

394 
 

Afonjá, Mãe Menininha do Gantois e Mãe Olga do Alaqueto, divulgaram na imprensa 

nacional, com efetivo apoio do Movimento Negro da Bahia e dos Grupos de Direitos 

Humanos, um documento pelo qual afirmavam que o Candomblé era uma religião 

independente do catolicismo e não uma manifestação folclórica, uma seita, nem uma 

forma de animismo ou de religião primitiva. Esse pronunciamento ocorreu numa 

época em que as transformações que ocorriam no mundo no sentido da valorização 

do negro se refletiam em Salvador, alcançando repercussão mundial, o que resultou 

numa série de medidas oficiais visando à preservação da cultura africana (NEGRÃO, 

2009). 

Assim, o Candomblé passou a ser entendido como uma religião de origem 

africana, preexistente à escravidão. Decorria da declaração a rejeição do sincretismo 

com o catolicismo, mas não o abandono deste, pois a partir deste momento também 

ficou claro que no Brasil continuaria existindo a dupla pertença, passando os adeptos 

do Candomblé a conviver com os católicos, e esses com eles, de modo plural e 

democrático  como tem sido até hoje. Contudo, a religião só despertou o interesse 

de estudiosos dos mais variados campos do conhecimento a partir do período Pós- 

Abolição, quando o Brasil passou a se interrogar sobre seu futuro a fim de combater 

as ideologias racistas predominantes na época, que afirmavam que os negros eram 

empecilhos ao progresso da nação. 

A montagem das cenas e a escolha da trilha sonora cumprem o papel inicial 

de “mediar” uma discussão voltada para o universo religioso do Candomblé, 

alimentando o imaginário do público com os primeiros ícones referentes a esse 

contexto. O trabalho de caracterização dos figurinos é cuidadoso e meticuloso, 

desenvolvido pela direção de fotografia e arte, em conjunto com a equipe de 

figurinistas do PROJAC144, com o intuito de retratar o período histórico desejado 

através de cenários, figurinos, maquiagens e adereços. Por essa razão, os 

personagens “vestem” a época retratada, “operando estratégias de reconhecimento 

                                                           
 

 

 

144 Sigla que remete ao Projeto Jacarepaguá, ambiente pelo qual é conhecida, nacional e internacionalmente, a Central Globo 

de Produções. É no espaço da “Fábrica de sonhos e Fantasias da Rede Globo” que as novelas, minisséries e programas da 

emissora são encenados e gravados. 
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coletivo que, a partir da reiteração dos elementos narrativos, acabam por 

proporcionar ao espectador um sentido de conjunto, verdade e similaridade ao que 

vê” (FECHINE; FIGUEIROA, 2009, p. 367). 

Com relação às entrevistas, percebemos que o perfil social dos praticantes 

envolve mais pessoas das classes sociais populares. De acordo com Isaia e Manoel 

(2012) O “povo de santo”, dividido entre os adeptos e consulentes dos serviços 

espirituais, são formados por pessoas sem muita instrução escolar. O candomblé 

ainda é visto como uma prática atrelada a charlatães e feiticeiros. Os autores 

ressaltam que muitos atuam prestando consultas nos búzios, dando receitas de 

banhos de ervas e remédios caseiros. Nesse aspecto, os filhos de santo entram em 

transe e falam as mensagens dos orixás. Entretanto, no Brasil, o candomblé se 

mistura com a umbanda. Muitas mulheres atuam como benzedeiras, atendendo nos 

terreiros pessoas acometidas por diferentes enfermidades. Tratam desde um mau 

olhado às doenças mais complexas. 

Na minissérie, constatamos que a mãe Magé Bassã é mostrada tanto como 

“curandeira” como liderança espiritual, aconselhando os filhos de santo em diferentes 

situações cotidianas. Assim, percebemos que a ficção retrata a realidade existente 

nos terreiros de candomblé. 

Nossos entrevistados declararam que o candomblé é visto com preconceito 

pela sociedade e que alguns adeptos são considerados coisas do diabo ou 

feiticeiros. O pai de santo Vicente Mariano e a mãe de santo Ivonete Silva apesar 

dos anos de experiência nos terreiros não gostam de ser confundidos com 

“macumbeiros”. Na minissérie, vimos que Magé Bassã sofreu inúmeras 

perseguições da policia, através do delegado Pedrito Gordo (vivido pelo ator Claudio 

Mamberti). As manifestações da religião afro foram proibidas, o delegado conhecido 

como Francisco “Matanegros” (Francisco Milani) impediu a saída do bloco afoxé 

cujos componentes eram negros e adeptos do candomblé. Nesse episódio Pedro 

Archanjo contraria a ordem da polícia e coloca o bloco na rua, conseguindo escapar 

com a ajuda do orixá Xangô. A festa dos 75 anos da mãe de santo também sofreu 

perseguição das autoridades policiais. 

Quanto a representação da mídia, a pesquisa mostrou que são poucos os 

produtos ficcionais da Rede Globo que tratam do candomblé. Após Tenda dos 
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Milagres, encontramos na novela Sinhá Moça145, que retrata o universo da 

escravidão, poucos capítulos que abordam as práticas do candomblé quando os 

negros da fazenda se reuniam para cultuar os orixás, o coronel Ferreira personagem 

de Osmar Prado proibia os atabaques sob ameaça de prender os negros no tronco. 

Nesse sentido, observamos que da escravidão até o século XX, período retratado na 

minissérie, houve poucas mudanças em relação a aceitação desse tipo de 

religiosidade.   

 

Conclusões 

A pesquisa mostrou que a teledramaturgia gera novas demandas discursivas 

que não cessam de produzir novos sentidos, funcionando como um eficiente canal 

de circulação de bens simbólicos e religiosos (MARTINO, 2003, p.14). Esses bens 

repercutem na sociedade e desencadeiam a empatia dos telespectadores, que são 

seduzidos a cada dia pelas tramas e imagens. 

Como podemos verificar, a minissérie aborda temas religiosos, sociais, 

culturais, posturas e hábitos do povo nordestino, a exemplo da abordagem em torno 

do racismo e do preconceito racial, trazendo o personagem Pedro Archanjo como 

herói e vítima direta desse processo. Por isso, segundo Lopes (2009), a ficção 

televisiva é um produto estético e cultural que expressa a identidade do país, “por 

combinar, em suas clivagens temáticas, o arcaico e o moderno, atuando nas 

representações culturais” (LOPES, 2009, p. 22). Logo, os produtos ficcionais 

mostram-se vetores ativos de produção e comunicação culturais, expondo 

apropriações em torno de temas caros à sociedade e à religiosidade popular. 

A minissérie mostra o Candomblé como uma prática cultural, de raízes 

africanas. Nesse sentido, a religiosidade ali discutida tem a ver com sentimento e se 

traduz na forma como cada indivíduo vivencia e internaliza suas crenças, para além 

da filiação a esta ou aquela doutrina específica. Desse modo, a narrativa expõe não 

                                                           
 

 

 

145 Telenovela veiculada pela Rede Globo em duas versões. A primeira exibida em 1986 e a segunda em 2006. Em 1986 a 

personagem título foi vivida pela atriz Lucélia Santos e na segunda, pela atriz Débora Falabella. 
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apenas uma vertente religiosa, mas passa a funcionar enquanto porta voz dos 

desejos negros por uma sociedade igualitária. Essa tentativa se revela um processo 

de mediação comunicacional eficiente, pois se torna capaz de capturar a atenção de 

múltiplos telespectadores pertencentes a diversos credos, gerando empatia com a 

causa da negritude e indignação com o preconceito que é mostrado na história. 

Nessa perspectiva, a ficção é utilizada para dar voz ao contexto histórico a que faz 

referência. 

A discussão da religiosidade torna-se útil para a criação de novos imaginários 

culturais, cujos cenários se tornam favoráveis para as constituições identitárias dos 

sujeitos.  Através das narrativas selecionadas e aqui destacadas, verificamos que as 

mensagens de cunho religioso podem se converter em instrumentos poderosos de 

influência simbólica, à medida que proporcionam o resgate e a valorização das 

práticas inerentes aos rituais da cultura africana. Cada capítulo, portanto, se converte 

em oportunidade de problematização histórica e social, abordando desde as 

dificuldades privadas das relações humanas e familiares aos fatos amorosos, 

sensuais e políticos, a exemplo das situações que apontam o preconceito e a 

perseguição aos negros, bem como as suas práticas religiosas. 

Para além disso, a minissérie produz um resgate da valorização da cultura 

negra e  do regionalismo nordestino, à medida que aborda a ética do Candomblé em 

suas diversas nuances, mesclando-se a um enredo que agrega sensualidade e 

amizade, sentimentos que pontuam a personalidade marcante e carismática de 

Pedro Archanjo e que contagiam os demais personagens. Como se trata de uma 

adaptação de uma obra literária para poucos capítulos, alguns recortes temáticos 

parecem ser superficiais, como já é esperado de uma transposição de linguagens 

midiáticas com características diferenciadas e peculiaridades significativas, bem 

como considerando as licenças poéticas necessárias à ficção. Todavia, entendemos 

que a abordagem realizada cumpre a função de despertar os telespectadores para 

o universo simbólico do Candomblé, trazendo como pano de fundo uma reflexão 

histórica sobre a discriminação que permeia essa prática religiosa, sobretudo quando 

retrata os estigmas de um Nordeste preconceituoso do início do século XX. 

Desse modo, as mensagens de Tenda dos Milagres transcendem a 

temporalidade em que foram escritas, gerando a circulação, apropriação e interação 

de novas práticas simbólicas na abordagem do espaço geográfico nordestino e seus 

problemas, reelaborando os sentidos da cultura popular, da valorização da 
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identidade étnica, da ressonância dos arquétipos e simbolismos que contam a 

história do nosso povo e o tornam singular em seus misticismos, sincretismos e em 

sua religiosidade multifacetada. 
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PESSOA E MOBILIDADE: CONSIDERAÇÕES A PARTIR DO TERECÔ DE 

CODÓ (MARANHÃO, BRASIL) 

Martina Ahlert146 

 

RESUMO: Esse artigo analisa a relação entre pessoas e encantados no Terecô, uma 

religião afro-brasileira encontrada no Maranhão. As informações apresentadas 

procedem de uma pesquisa etnográfica realizada na cidade de Codó, leste do 

estado, conhecida como berço dessa manifestação religiosa. O texto, ao tratar das 

intrincadas relações entre esses diferentes seres, busca compreender as 

experiências de pais e mães de santo em torno de duas questões, a mobilidade e a 

noção de pessoa. Trata, por um lado, de compreender os diferentes deslocamentos 

realizados por terecozeiros e suas entidades. Por outro, busca pensar a concepção 

de pessoa encontrada nesse contexto, tratando especialmente de outros 

movimentos, dessa vez de aproximação e distanciamento entre pessoas e 

encantados. 

Palavras-chave: Terecô, mobilidade, pessoa 

 

APRESENTAÇÃO 

Há alguns anos me aproximei das discussões em torno do Terecô – uma 

experiência religiosa afro-brasileira, conhecida ainda como Tambor da Mata, 

Encantaria de Barba Soeira, Brinquedo (ou Brincadeira) de Santa Bárbara e 

Verequete. De provável origem banto, com elementos característicos das religiões 

jeje-nagô, o Terecô é marcado pela convivência entre pessoas e encantados – termo 

pelo qual são denominados os seres ou entidades recebidos pelos sujeitos, por sua 

vez, conhecidos como terecozeiros ou brincantes (COSTA EDUARDO, 1948; M. 

FERRETTI, 2000, 2001; BARROS, 2000; AHLERT 2013). Segundo a definição de 

Mundicarmo Ferretti (2000), encantados são seres que tiveram vida terrena, mas que 

                                                           
 

 

 

146 Doutora em Antropologia Social pela Universidade de Brasília e professora do Departamento de Sociologia 

e Antropologia da Universidade Federal do Maranhão. 
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em determinado momento desapareceram, passando a ser recebidos nas 

incorporações, em sonhos e eventualmente em visões ou percepções sensoriais.  

Em 2010, quando eu estava no segundo ano do doutorado em antropologia 

social (AHLERT, 2013), eu conheci Codó, um município da região leste do Maranhão 

(nordeste do Brasil), referido na literatura como a cidade berço do Terecô (COSTA 

EDUARDO, 1948; M. FERRETTI, 2000, 2001; BARROS, 2000). Os encantados de 

Codó são entidades que “se encantaram” nessa região do estado maranhense, 

sendo, portanto, percebidos como vinculados à cidade, especialmente às suas 

matas. Dentre eles têm destaque a família de Légua Boji Buá da Trindade - 

popularmente chamado de Seu Légua ou Velho Légua – um encantado vaqueiro, 

reconhecido como tendo uma possível origem nobre, apegado à confusão e ao 

consumo de bebida alcoólica.  

No Maranhão existem outras manifestações religiosas afro-brasileiras 

mencionadas na literatura sobre o tema, como o Tambor de Mina (encontrado 

especialmente na capital, São Luís) e a Pajelança (vista como mais recorrente na 

região da Baixada Maranhense) (DA MATTA, PRADO E SÁ, 1975; S. FERRETTI, 

1996; PEREIRA, 1947; COSTA EDUARDO 1948). As três manifestações – Terecô, 

Pajelança e Tambor de Mina - entretanto, não possuem fronteiras definidas ou 

estáticas, antes, são marcadas por diálogos e compartilhamentos. Igualmente, em 

Codó, o Terecô se relaciona com a Umbanda e com o Candomblé, religiões que 

passaram a ser praticadas na cidade a partir da década de 1930 e 1980, 

respectivamente.  

Atualmente, o Terecô pode ser encontrado em outros municípios 

maranhenses e em diferentes regiões do Brasil. Em Codó, se estima a existência de 

mais de duzentas tendas de pais e mães de santo, além de quartos de santo e mesas 

de cura onde se trabalha com os encantados. Hoje, na minha fala, nesta mesa 

intitulada “Novos enfoques na pesquisa sobre as religiões afro-brasileiras”, eu 

pretendo discorrer sobre questões que alguns alunos e eu estamos pensando a partir 

da pesquisa de campo com terecozeiros, encantados e pessoas que convivem com 

o Terecô. Preocupar-me-ei, especialmente, com a articulação de dois temas, a 

mobilidade e a pessoa, pois são centrais aos estudos que estamos fazendo 

ultimamente.  

 

Breves considerações teórico-metodológicas sobre a pesquisa 
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Os apontamentos que trago neste texto surgem de uma etnografia realizada 

na cidade de Codó. Como metodologia de pesquisa antropológica, a etnografia vem 

sendo pensada, na tradição da disciplina, como uma investigação que tem por base 

a interação ou convivência com as pessoas (MALINOWSKI, 1977; EVANS-

PRITCHARD, 2005; FONSECA, 1999; CALÁVIA-SAEZ, 2013). Os dados 

construídos a partir dessa interação dialogam com a teoria, reafirmando 

perspectivas, criticando outras e expandindo possibilidades de análise (PEIRANO, 

2014). 

Neste sentido, as considerações aqui apresentadas se baseiam em diferentes 

momentos da pesquisa de campo etnográfica em Codó147, que tem sido realizada 

tanto no acompanhamento de atividades rituais das tendas de pais e mães de santo 

quanto em momentos ordinários do cotidiano dos terecozeiros. Ou seja, por um lado, 

tenho participado das festas realizadas pelas casas (os “festejos” em homenagem a 

entidades ou a santos católicos), das sessões de cura, das giras de tambor, de rezas 

e novenas. Por outro lado, a pesquisa tem se desenvolvido, em sua maior parte, nas 

conversas informais e atividades que compõe o dia a dia dos terecozeiros, em suas 

casas e pela cidade. Compreendo, com Ndebele, que “[...] the ordinary day-to-day 

lives of people should be the direct focus of political interest because they constitute 

the very contend of the struggle, for the struggle involves people not abstractions” 

(NDEBELE, 1986:156). 

Seja em festas e atividades programadas pelas tendas, seja no dia-a-dia de 

uma casa onde vive um terecozeiro, as interações não estão resumidas ao convívio 

com outras pessoas, mas incluem a presença constante, irreverente e provocadora 

dos encantados. Essas entidades, portanto, não são recebidas apenas em 

momentos rituais ou quando têm sua presença invocada para os “trabalhos”, mas se 

fazem presentes em diversos momentos. Não são raras as histórias nas quais os 

encantados surgem para trazer recados ou dar conselhos; participar de batizados e 

                                                           
 

 

 

147 Entre setembro de 2010 e outubro de 2011 eu morei na cidade de Codó para a pesquisa de campo da minha 

tese de doutorado. Atualmente, como professora da Universidade Federal do Maranhão, viajo para Codó com 

alguma constância, com alunos, para a continuidade da pesquisa no âmbito do projeto “Mobilidade entre mestres 

e encantados do Terecô de Codó”. 
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enterros; dar opiniões sobre assuntos sérios ou mesmo banais; tomar uma cerveja 

em um bar da rua. Ou seja, as entidades aparecem não apenas nos momentos de 

incorporação ritual (chamados ainda de transe ou possessão pela literatura), mas 

em diversos outros momentos do cotidiano dos sujeitos.  

Elas marcam suas presenças, por exemplo, por meio de objetos (CRUZ, 2014) 

que não necessariamente participam da esfera ‘ritual’.148 Cito dois casos para 

demonstrar minha afirmação. Sebastiãozinho é um encantado criança, recebido por 

Luiza, uma mãe de santo idosa. Em uma de suas vindas, ele pediu que tirassem uma 

foto sua em uma gira de tambor. Requisitou, posteriormente, que seu retrato fosse 

colocado na sala da casa de Luiza (que fica em frente à sua tenda) entre as fotos de 

membros de sua família, como filhos, netos e bisnetos. Uma das encantadas de 

Pedro, um jovem pai de santo da cidade, tem copos e outros utensílios domésticos 

que só podem ser por ela usados, guardados na cozinha da casa da mãe do pai de 

santo. Mesmo as crianças que vivem no espaço sabem que aqueles copos não 

devem ser utilizados por ninguém sem a autorização da encantada. Esses casos 

indicam para um espraiamento da presença dos encantados para além daquilo que 

seria considerado estritamente do âmbito religioso e chamam atenção para as redes 

de relações nas quais eles se inserem.  

Entre a longa literatura que nos ajuda a perceber experiências como as que 

as pessoas desenvolvem com seus encantados, eu estou tentando aqui lidar com 

alguns autores e autoras que têm pensado em situações onde a agência de 

entidades, espíritos, encantados, forças, ancestrais e energias se fazem presentes 

na vida das pessoas (LATOUR, 2012; GOLDMAN, 2014; BORGES, 2010) e onde se 

torna impossível falar sobre como e o que vivem essas pessoas sem lançar mão 

dessas presenças (CARDOSO, 2007). Evidentemente esse é um grande desafio – 

e eu não tenho a pretensão de resolvê-lo aqui – já que não me parece fácil etnografar 

essas presenças, ou como tem discutido Marcio Goldman em um texto recente, 

                                                           
 

 

 

148 Existe um conjunto de objetos que remete diretamente às entidades, são os assentamentos. Normalmente 

ficam guardados em quartos para este fim (especialmente nas casas de candomblé) ou enterrados. Para ver mais: 

Rabelo, 2014; Sansi, 2009. 
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como ir além da premissa que de pesquisamos algo que é real para os outros, mas 

que para compreendê-lo cunhamos como simbólico ou imaginário (GOLDMAN, 

2014).  

Para falar sobre essas intrincadas relações que marcam a vida das pessoas 

discorro, na sequência do texto, sobre dois aspectos da pesquisa que realizo na 

cidade de Codó, a mobilidade e a noção de pessoa. Por fim, tento fazer um diálogo 

entre esses dois aspectos, insistindo na necessidade de tomarmos os encantados 

como parte fundamental para a compreensão deste contexto de experiência.  

 

Mobilidade 

O terecô de Codó se organiza a partir das tendas – espaços construídos nas 

casas ou no pátio das casas de pais e mães de santo, onde se reúnem seus filhos 

de santo, clientes, amigos, familiares e suas entidades. As tendas agregam, portanto, 

uma diversidade de seres (RABELO, 2014), que provêm de espaços diferentes e 

que se deslocam de diversas formas entre esses locais. Essa mobilidade que 

compõem a vida de pessoas e de encantados é de escalas e perspectivas variadas. 

 Os encantados têm a capacidade de se mover entre diferentes esferas do 

mundo. Habitam a Encantaria – um espaço concebido como um entremundo 

localizado entre o céu e a terra, visto algumas vezes como um planeta, como um 

local sob as nuvens ou ainda abaixo da terra (M. Ferretti, 2000)149. Dela podem visitar 

a terra para se relacionar com as pessoas e quando vem, costumam dançar, cantar, 

beber e comemorar; mas também trabalhar, dar conselhos, fazer curas, castigar e 

cobrar suas obrigações.  

Além de se deslocarem como espíritos, ou seja, sem matéria definida, as 

entidades podem se movimentar sobre os (ou nos) corpos dos seus “cavalos”, 

quando traçam passos e giros rápidos pelos salões ao som dos tambores, quando 

                                                           
 

 

 

149 Mundicarmo Ferretti sugere a compreensão da Encantaria em sua relação com o céu (onde vivem os santos) 

e a terra (onde vivem os pecadores). Segundo suas palavras: “Os pecadores vivem na Terra e são espíritos 

desencarnados (presos a uma determinada matéria); os voduns e caboclos são espíritos que vivem nas Encantarias 

(fora da superfície da terra) e que vêm à Terra como invisíveis, incorporando em diversas matérias; os santos 

vivem no céu e são totalmente desligados da matéria (não incorporam)” (M. Ferretti, 2000, p.108). 
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viajam nos caminhões ‘pau de arara’ em direção às tendas em festa, quando 

participam de procissões atrás dos andores dos santos católicos pela cidade de 

Codó. Nestes momentos, eles conversam com pessoas diversas, dançam, posam 

para fotografias.  

As pessoas também se deslocam nas procissões e entre as tendas em festa. 

Em muitos casos, os “brincantes” se movimentam a pé, à noite, na direção das casas 

que os convidaram para seus “festejos”. Caminham usando roupas civis e vestem os 

trajes de dançar terecô (as saias rodadas e as batas) no próprio salão visitante ou 

em casa próxima. Não é difícil reconhecer um grupo que vai para um festejo por 

causa das grandes sacolas de roupa que carregam, com as indumentárias dos 

rituais. 

O ato de visitar as tendas durante os festejos é chamado de “pagar noite” ou 

ainda “pagar tambor”, atividade que marca intensamente a rotina dos terecozeiros, 

dada à quantidade de festas que existem na cidade. Dona Beata, mãe de santo de 

uma tenda que toca mina, candomblé e terecô, me contou sobre os festejos que 

participava: 

E tem o festejo da Nilza. E quando terminou o da Nilza tem o 

do Café, lá em cima. E quando terminar tem o da Teresa Célia, 

lá em cima, dia vinte e nove de setembro, tudo fazendo Terecô. 

E tudo sabendo que esse povo vem pra minha festa, que é 

duas noites cheias de gente (...) O pessoal vem duas noites, 

então eu tenho que ir duas noites na casa deles. Se eles vêm 

uma noite, eu vou uma noite. Se eles vêm duas noites eu tenho 

que ir duas noites. Porque uma coisa é a primeira, “Oh, eu vim 

na festa da senhora”, todo mundo vem. Cada um vem duas 

noites, cada pai de santo. A festa do Mundiquinho e a da 

Mariquinha são as primeiras, porque eles festejam Santo 

Antonio, e aí Jesus, São João, e eu, São Pedro. E o pessoal 

vem todinho. Porque cada um tem uma festa em um mês, e 

esse mês é que tem mais. Então tem muita festa (Beata, 

entrevista em 07/09/2011). 

A fala de Mãe Beata deixa explícita a quantidade de festejos que acontecem 

na cidade, além de chamar atenção para as ‘regras’ estabelecidas entre as tendas 

que são visitadas e consequentemente se visitam. Trata-se de um sistema de 

dádivas e contra dádivas, no qual as pessoas trocam suas presenças e dos seus 

encantados, como mais uma característica – juntamente com a decoração, a comida, 
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as roupas novas – de uma “festa bonita”. Neste sistema livre e também obrigatório 

(Mauss, 2003), encantados, pais e filhos de santo vão criando percursos na cidade, 

tendo por base o dançar Terecô.  

Mas não somente de andanças em torno de tendas em festa é que são 

marcados os dias dos terecozeiros. Muitos deles se deslocam ainda – cotidiana ou 

semanalmente – em função do trabalho do qual retiram seu sustento material. Neste 

sentido, muitos pais e mães de santo que conheço moram na zona urbana de Codó, 

mas trabalham “colocando roça” na zona rural, onde produzem gêneros alimentícios 

e realizam a quebra de coco babaçu150. É essa a fonte de renda de mantém diversas 

tendas de terecô financeiramente. É pensando na roça e nas obrigações com os 

encantados que muitos brincantes organizam o tempo necessário para a mobilidade 

entre campo e cidade. 

Andar entre a zona rural e a urbana com tamanha frequência é resultado de 

outros deslocamentos anteriores. Parte significativa dos trabalhadores rurais de 

Codó nunca teve reconhecida a propriedade das terras onde produziam com suas 

famílias. Com a valorização de determinadas áreas rurais, houve um processo de 

mudança (diversas vezes marcado por violência) entre diferentes povoados e, 

especialmente, para a zona urbana da cidade. Alguns terecozeiros, como Seu 

Raimundinho Pombo Roxo, moravam e viviam da roça. Como ele não possuía terras 

com título de propriedade (algo bastante comum para o período), ele viveu em 

diversos povoados do interior, até que se mudou, com a família, para a cidade. Na 

roça, ele teve cinco tendas diferentes de terecô. Na cidade, desde o início dos anos 

oitenta, vive no mesmo terreno, onde construiu a Tenda São Domingos.  

Evidentemente, por mais intensas que sejam as situações de violência, as 

mudanças também são marcadas por razões de cunho simbólico e significadas de 

maneiras diferentes pelos sujeitos (SAHLINS, 1997; VELHO, 1995). No contexto 

dessa pesquisa, as pessoas não se deslocam sozinhas, mas levam seus encantados 

                                                           
 

 

 

150 A coleta e quebra do coco babaçu é uma atividade desempenhada em terras de diversos proprietários. O coco 

tem aproveitamento integral - casca, mesocarpo e semente são utilizados para a feitura de carvão, óleo, farinha, 

cosméticos etc. As pessoas que conheci utilizavam seus produtos em casa ou revendiam partes do fruto para 

beneficiadores. 



 

406 
 

e também suas tendas de terecô. Nesse âmbito, podemos pensar: como se 

deslocam as tendas e como são novamente constituídas? Como se movimentam os 

mestres e os encantados, se distanciando do espaço da mata, fundamental para a 

história do terecô? 151. Nas palavras de Antonádia Borges (2010), como a 

insegurança fundiária pode se cruzar com uma “insegurança ontológica”? Guardo 

algumas considerações sobre essas perguntas para o término do texto. Antes disso, 

busco trazer alguns apontamentos sobre outro eixo da pesquisa sobre o terecô, o 

debate em torno da noção de pessoa. 

 

Pessoa 

Se a mobilidade parece uma constante e envolve corpos, casas e tendas, vou 

sugerir que podemos pensar a passagem do tempo da vida de um terecozeiro 

também como movimento. Para falar disso remeto à discussão sobre noção de 

pessoa, pensando especialmente a aproximação e o distanciamento que acontece 

entre pessoas e encantados. Discutir noção de pessoa relacionada às religiões afro-

brasileiras não é algo novo na literatura sobre o tema (GOLDMAN, 1984; BARROS 

e TEIXEIRA, 1989; BASTIDE, 2001), mas tal discussão tem sido retomada 

atualmente em diversos trabalhos (por exemplo, ESPÍRITO SANTO, 2010; 

GOLDMAN, 2005; RABELO, 2014; CUNHA, 2013).  

Em Codó, no terecô, se entende que as pessoas têm encantaria “de 

nascença”, ou seja, uma pessoa na qual os encantados se manifestam não escolhe 

ser terecozeira, apenas sente as manifestações das entidades. Nesses casos, 

receber encantado pode ser algo novo nas suas relações, ou ser “de herança”, 

quando outras pessoas de sua família já brincavam. Em ambos os casos, é preciso 

negociar com as entidades e aprender a controlar suas manifestações, e em última 

instancia, “assumir a sua responsabilidade”, ou seja, engajar-se com o Terecô. 

                                                           
 

 

 

151 Os encantados são definidos por sua referência à mata e muitos pontos ou doutrinas fazem menção aos bois 

e ao campo. Além disso, a mata é vista como espaço onde o terecô teria se originado, pois nela era possível ficar 

escondido (já que as práticas não eram permitidas) e se esteva protegidos pelas entidades.  
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As primeiras manifestações dos encantados acometem uma pessoa ainda na 

infância – normalmente entre sete e dez anos de idade. Essas aflições, como em 

outras religiões afro-brasileiras, se manifestam não raro sob a forma de doenças, 

como cegueira, “confusão” ou loucura. Normalmente, depois de algumas investidas 

para descobrir o que acontece, chega-se ao diagnóstico de “problema com 

encantado”. É neste momento que pais e mães de santo são procurados, para que 

ajudem a compreender o que está acontecendo e suspendam as correntes (ou seja, 

interrompam as manifestações) até que a criança esteja mais velha, e possa cuidar 

das entidades.  

A partir daí, a vida de um terecozeiro é marcada pelo contínuo investimento 

na relação com estes seres mais que humanos, feita, em grande parte, pelo 

cumprimento das obrigações, dos tabus e das trocas. Os encantados podem pedir 

que uma pessoa coloque uma “mesinha”, um altar onde ela fará, com auxílio das 

entidades, procedimentos de cura, além de atendimento de familiares e clientes. O 

momento posterior a este é a construção de uma tenda. Em resposta a estes 

investimentos diversos, pais e mães de santo se tornam fortes, com saberes para 

trabalhar e curar. A força, nesse sentido, sempre é compreendida como proveniente 

da entidade e correspondente à quantidade de dedicação do terecozeiro às 

obrigações por ela instituídas. 

As relações entre pessoas e encantados são de tamanha proximidade – já 

que encantados tomam os corpos, as casas e participam das relações das pessoas 

– que alguns autores e autoras têm afirmado que não existe, nessas situações, um 

indivíduo tal como o indivíduo moderno, mas uma pessoa perpassada por relações 

– que a compõem, que a tornam quem ela é e que precisam ser constantemente 

reafirmadas. Ou seja, que exista uma pessoa “múltipla, plural, expansiva, conectada” 

(ESPÍRITO SANTO, 2010:498), de forma que:  

o que existe entre o médium e eles [espíritos] melhor se 

compreenderá como um projeto contínuo de pessoa em 

construção – os seres de ambos jamais se encontram em 

estado fixo ou imutável, mas se nutrem congruentemente um 

do outro, especificando-se na prática e numa aprendizagem de 

si, ao longo do tempo (ESPÍRITO SANTO, 2010:517).  

Não há, portanto, uma pessoa acabada, mas em constante transformação. Se 

a vida se desdobra no desenvolvimento e manutenção da relação com as entidades, 
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existem momentos de afastamento. Muitos dos pais e mães de santo com quem eu 

convivi eram pessoas com idades superiores aos setenta anos. Nessa fase, falavam 

em diminuir as atividades na chefia das tendas, em “aposentar-se” ou mesmo em 

“fechar salão”. Diminuir as atividades é diminuir a presença das entidades nas suas 

vidas, e desta forma, arrefecer sua força e seu saber - ou seja, deixar de fazer 

atendimentos, curas e trabalhos.  

O passar dos anos da vida de um pai ou de uma mãe de santo traz ainda um 

impacto sobre os seus corpos. O trabalho com os encantados é considerado 

“pesado” e, em alguma medida, ele contamina os corpos com as energias ruins que 

existem nos trabalhos e nos processos de cura. A relação com as entidades marca, 

portanto, os corpos para além das cicatrizes e das marcas ocasionadas pela 

incorporação – quando as entidades podem causar pequenos machucados na dança 

ou mesmo em penitências – pois, mesmo com a saída de um encantado de um corpo 

(chamada de “subida”) sua presença deixa marcas permanentes. 

Se levarmos a sério a proposição de que as pessoas são compostas das 

relações com os encantados, o afastamento que acontece com o envelhecimento de 

um pai ou mãe de santo, momento em que os encantados deixam de se fazer 

presentes pela diminuição do trabalho com os mesmos, é um momento de grande 

sofrimento aos pais e mães de santo. Embora seja um momento de maior liberdade 

na rotina, pois os chefes diminuem as atividades nas tendas, essa despedida é, em 

alguma medida, a despedida de parte de si. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Finalizo essa exposição traçando relações entre mobilidade e noção de 

pessoa, ainda como hipóteses de um trabalho em andamento. Neste texto, 

considerei, de maneira breve, algumas questões sobre a presença dos encantados 

no cotidiano das pessoas com as quais convivo durante a pesquisa de campo em 

Codó, indicando uma separação não absoluta entre o que seria um mundo 

sobrenatural e outro natural, ‘normal’ ou ‘cotidiano’. As relações entre pessoas e 

encantados marcam a trajetória de vida dos sujeitos, haja vista a participação das 

entidades nas experiências que as pessoas vivem, nas suas redes de parentesco e 

interação e, inclusive, em sua própria constituição. Essa trajetória é também 

preenchida de artefatos materiais que indicam para essa associação, sejam objetos, 
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fotografias, casas ou tendas. Insisti, ainda, no movimento enquanto mobilidade – que 

aparece nos deslocamentos entre mata e cidade, terra e encantaria, roça e tendas, 

tendas em festa.  

Como um desdobramento desta fala, podemos pensar como a materialidade 

– dos corpos, das casas e tendas – está sujeita a se desconstituir pelos processos 

de deslocamento. Corpos ficam doentes, velhos e pesados pela participação das 

entidades; casas e tendas mudam, transformam-se, são refeitas por causa das 

mudanças de local e em virtude da perda das terras. Contudo, se mover-se é perder 

vínculos – com a terra, com a mata, com as pessoas - é ao mesmo tempo sentir-se 

livre. Ser móvel é, portanto, liberdade (PINA-CABRAL e SILVA, 2013). Diminuir as 

atividades realizadas na companhia dos encantados é, por isso mesmo, paradoxal, 

pois, se é maior liberdade, é também maior solidão.  

Entretanto, é interessante pensar que, se aparentemente temos um 

arrefecimento dos vínculos e dos deslocamentos com a passagem do tempo, novos 

movimentos são traçados. Por exemplo, ao não poder mais aceitar um trabalho de 

cura por ausência de força, é comum que o pai ou mãe de santo sugira o nome de 

outro cuidador para resolver o problema que comete a pessoa que o procura. Nessas 

indicações, novas relações têm lugar e outros deslocamentos são realizados. 

Penso que o eixo central de articulação entre essas questões seja a ideia de 

participação ou de conexão (LEVI-BRUHL2008; STRATHERN, 2006) – uma 

preocupação de entender como as pessoas vivem suas vidas na companhia (tão 

próxima que seu corpo abriga à própria entidade) de encantados. Eu finalizo 

recuperando uma questão central que remete a como escrever sobre esses densos 

contextos de pesquisa. Evidentemente, a nós pesquisadores, é sempre dado a 

conhecer uma ínfima parte do que são as experiências dos sujeitos – não porque 

são de foro íntimo ou interior – mas porque sempre conhecemos apenas 

parcialmente o que estudamos. O desafio, anunciam autores como Tim Ingold 

(2012), é não esvaziar os mundos densamente habitados com os quais temos o 

prazer de nos relacionar nas nossas pesquisas. 
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EM UM TERECÔ DE FLUXO 

Fladney Francisco da Silva Freire 

 

RESUMO: As casas de santo do interior do Maranhão, apresentam-se com uma 

dinâmica interna de fluxos entre terreiros de Terecô. Essa face é posta 

principalmente nos períodos das grandes festas, as visitas necessitam de 

retribuições, o não comparecimento de uma casa devedora faz estremecer a relação 

de reciprocidade. Antes dos festejos, inicia-se o período de intensivas as casas de 

Terecô, cada terreiro recebe um convite com a programação da festa, essa 

formalização facilita a escolha da cor da roupa utilizada na festa. As cidades de 

Bacabal, Codó, Pedreiras, São Luís Gonzaga do Maranhão, Coroatá, São Mateus, 

Santa Inêz, Caxias, Alto Alegre do maranhão, Peritoró, Trizidela do Vale, Imperatriz, 

São Luís do Maranhão, Limas Campos, Pindaré Mirim, Pio XII, Bela Vista entre 

outras cidades têm realizado diversos fluxos de forma mais intensa. Através da 

observação participante no trabalho de campo tem possibilitado compreender as 

dinâmicas dos sujeitos do Terecô. 

Palavras-chave: Terecô. Fluxo. Terreiros. 

 

O Terecô 

O Terecô é uma prática de religiosidade afro-brasileira desenvolvida 

originalmente do município de Codó-MA, tendo se difundindo pelo interior do estado 

do Maranhão e em outros estados do Brasil (FERRETTI, M., 2007). Tal prática é 

conhecida como festa do Tambor da Mata, Brincadeira, Brinquedo de Barba, 

Encantaria de Barba Soeiro, Verequete ou Berequete. 

Segundo Mundicarmo Ferretti (2007), apesar de exibir elementos jêje e alguns 

nagô, a identidade do Terecô é mais vinculada à cultura banto (angola, cambinda) e 

sua língua ritual é, principalmente, o português (FERRETTI, M, 2007, p. 1). As 
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entidades são organizadas em famílias, sendo central a de Légua Bogi Boá da 

Trindade. 

Embora no Terecô sejam cultuados voduns africanos jeje-nagô (como 

Averequete, Sobô, Ewá), muito conhecido no Tambor de Mina da capital, os 

transes ocorrem principalmente com “voduns da Mata” ou caboclos 

comandados pela entidade Légua Bogi Boá da Trindade. Mas fala-se que as 

entidades espirituais da Mata são chefiadas por Maria Bárbara ou Bárbara 

Soeira, entidade associada a Santa Bárbara e, às vezes, com ela confundida, que 

se acredita ter sido a primeira ´pajeleira´ (curadeira), razão porque o 

Terecô é também conhecido por “Barba Soêra” (FERRETTI, M. 2007, p. 02). 

A prática do Terecô vem passando por inúmeras mudanças nos ritos, cânticos 

e doutrinas, mesclando-se com outras formas religiosas, através de intensos 

processos de 

apropriação, criatividade cultural e resistência social e política. 

Como afirma Ahlert (2013), ao longo dos anos a cidade de Codó ganhou 

notoriedade ao ser considerada a capital mundial da feitiçaria ou capital da magia 

negra no Brasil, a fama da cidade como capital da magia negra tem sido 

impulsionada também pela exploração midiática intensa, em grande parte 

estigmatizadora e preconceituosa, da profusão de tendas de religiões afro-brasileiras 

e dos atendimentos realizados por pais e mães de santo. 

Vale ressaltar que o Terecô é uma religião de possessão, onde são 

incorporados diversos entes espirituais, tendo a família de Légua Bugí Bua da 

Trindade como referencial da religião, além das entidades da mata, no caso, os 

caboclos, Freire (2015). 

 

EM TERRAS BACABALENSES 

O município de Bacabal, geograficamente marcado pelo cerrado e pela 

Amazônia, comporta uma população de 102.265 habitantes e uma área de 1.683.074 

km². O produto interno bruto se relaciona, sobretudo ao setor de serviço, seguido 

pela indústria e, por último, a agropecuária (IBGE, 2014).  

Segundo Oliveira (2013), o local de surgimento da cidade teria sido a Praça 

Nossa Senhora da Conceição, conhecida popularmente como Praça Santa 

Terezinha, onde o Coronel Lourenço da Silva se estabeleceu em 1875. Esse local 
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era um grande centro de cultivo de arroz, algodão e mandioca. A mão de obra 

escrava era a grande responsável pela produção. Com a abolição, a fazenda foi 

vendida ao Coronel Raimundo Alves de Abreu, que passou estabelecer relações 

comerciais com escravos libertos e índios. 

Com o tempo, o desenvolvimento do comércio e a chegada de moradores, a 

fazenda passou a ser um povoado; com a migração, essa região passou a ser uma 

grade produtora agrícola, o que fez Bacabal no século XX alcançar o primeiro lugar 

no quesito centro produtor do Estado. O nome do munícipio Bacabal fazia menção a 

enorme quantidade de palmeiras de bacaba. A Lei Estadual nº 932 de 17-04-1920 

desmembra Bacabal de São Luís Gonzaga, constituindo aquela região um distrito 

próprio instalado em sete de setembro de 1920. 

A narrativa da história do município de Bacabal, patrocinada por organismos 

municipais oficiais não faz referências aos terreiros e tão pouco considera relevante 

às religiões afro-brasileiras para a construção da identidade local. Todos os anos a 

prefeitura distribui no período do aniversário da cidade um pequeno livro com a 

história do munícipio, esse material é produzido por um escritor local, conhecido 

como Raimundo Sérgio de Oliveira.  

O livro “Histórias de Bacabal”, cujo objetivo seria chamar os indivíduos 

bacabalenses às suas raízes, dedica dois capítulos aos segmentos religiosos 

concebidos como legítimos: o capítulo 22 denominado “Início da igreja evangélica 

Assembleia de Deus em Bacabal” e o capítulo intitulado “Início da Igreja Católica em 

Bacabal”. Por ocasião do aniversário da cidade, geralmente comemorado por três 

dias, costuma-se destinar a primeira noite aos evangélicos, a segunda aos católicos 

e a última para os shows seculares, com grandes bandas e cantores nacionais. A 

celebração, alardeada como democrática e plural, é organizada pela Secretaria de 

Cultura do Município. O fato é que, embora a presença das religiões afro-brasileiras 

seja amplamente difundida em diferentes extratos sociais do município, existe uma 

total obliteração da existência dessas práticas nas histórias e nas celebrações 

oficiais.  

Segundo a Associação dos Umbandistas de Bacabal, no último levantamento 

realizado no ano de 2012, o município comportava na sede com 46 terreiros de 

Terecô e 1 terreiro de Mina. Atualmente, o poder público local não possui nenhuma 

ação voltada à população de terreiro.  
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Quando iniciei, em 2011, a realizar o mapeamento de terreiros do município 

através do Projeto “Afros e Étnicos em Cena”,152 procurei a Secretaria Municipal de 

Cultura, mas não obtive informações sobre os terreiros. Desde 2013, representando 

grupos vinculados à cultura negra, sou membro desse Conselho, que costuma não 

considerar as religiões afro-brasileiras como algo legítimo no quadro cultural local. 

Existe, claramente, um processo de silenciamento não só do Terecô, mas também 

das comunidades quilombolas que surgiram antes da emancipação do município. 

Continuei a mapear os terreiros e casas de Umbanda e Terecô através do Projeto 

Memórias e Culturas Negras (FAPEMA, 2012-3), tendo encontrado terreiros bem 

antigos funcionando no centro da cidade. Importante salientar que a Secretaria de 

Cultura negava a existência dessas casas, afirmando desconhecê-las, exigindo 

documentos ditos “oficiais” para comprovar sua existência.  

 

O TERREIRO DE SÃO RAIMUNDO 

No dia 22 de agosto de 1993, fundou-se na Rua da Esperança, n. 318, a 

Tenda Espírita de Umbanda São Raimundo Nonato, região central da cidade. Tem 

como Pai de Santo chefe seu Francisco José Freire Claudio, conhecido socialmente 

como Pai Francisco de Folha Seca, isso devido a seu guia espiritual Folha Seca. Seu 

Francisco possui outras entidades como Doutor Nazaré, Eurides de Tombossas6 e 

Maria Flor. Atualmente tem 48 anos, é pai de quatro filhos, tendo como ocupação o 

comércio e a chefia de terreiro. 

O calendário de festas é composto pelas seguintes festividades: de 1 a 2 de 

fevereiro, festa de Nossa Senhora das Candeias em homenagem a Oxum, 

organizada por Dona Angela, esposa do Seu Francisco Folha Seca; dia 23 de Abril, 

em Louvação a São Jorge e Ogum Militar; dias 12 e 13 de Maio é realizada a 

comemoração aos Pretos velhos, no dia de Nossa Senhora de Fátima; Na data de 

                                                           
 

 

 

152 O Projeto Afros e Étnicos em Cena (PROEXT-MEC/SEPPIR) foi coordenado pelo Prof. Dr. Antonio Evaldo 
Almeida Barros e consistiu na realização de oficinas de Estudos Africanos e Afro-brasileiros destinadas a 
professores da rede pública e alunos dos Ensinos Básico e Superior de Bacabal. Paralelamente, realizava-se o 
mapeamento dos terreiros do município. 



 

417 
 

24 de junho é realizada a louvação a São João Batista em homenagem a Xangô, 

festa da Filha de Santo Maria Brechó. Esta filha de santo possui uma grande 

importância para o terreiro, apresentando-se como a terceira pessoa na hierarquia, 

abaixo do Pai de Santo e Mãe Pequena. 

 A maior festa da casa ocorre do dia 24 de agosto ao dia 03 de setembro, 

sendo que do dia 30 de agosto a 03 de setembro é direcionada aos convidados e 

simpatizantes do terreiro. Durante o período de 24 a 29 são realizadas rezas e 

obrigações das filhas de santo da casa. A última festa do ano ocorre dia 07 e 08 de 

dezembro, esse momento é organizado especialmente pelos filhos de santo, festa 

intitulada por eles como Festa das Medias. 

O terreiro é formado pelo pai de santo, no caso, zelador de santo; pela mãe 

pequena dona Ângela de Oxum que possui entidades como: Tereza Légua, Caboclo 

Oliveira e Vovó Daniel, além do orixá que representa seu nome social. Dona Angela 

tem menos poder decisório que o Pai de Santo da casa, porém é detentora de alguns 

direitos de decisão, sendo a palavrafinal do chefe. Os filhos de santo da casa são 

pessoas com determinadas funções dentro do terreiro. A casa conta também com 

entidades, cada uma com sua corrente (Léguas, Caboclos, Pomba Gira, Exus, etc..). 

O terreiro é composto por serventes, abatazeiros e a diretoria do terreiro. 

Atualmente a casa tem 32 filhos de santo. Em dias de festa esse número 

aumenta devido ao fluxo entre os salões e aos filhos de santo de outras cidades. Nos 

dias de festa é como se houvesse uma grande confraternização entre eles, muita 

alegria, irreverência, banhos, cheiros e muito tambor da mata tocando, para suas 

rodadas e rodopiadas dentro do salão, é como se fosse um espetáculo de luxo para 

ser experienciado e observado. 

No festejo de 2013 em homenagem a São Raimundo, ocorreu a incorporação 

de jogos de luzes para incrementar o repertório do terreiro, dinamizando a prática 

com algo novo. Dona Angela sempre que faz viagens acaba introduzindo novas 

decorações das festas. Nesse mesmo ano foram realizados os batizados e 

assentamentos dos Pretos Velhos e do poço de Mãe D’Água. Tal poço foi introduzido 

como forma de melhorar o andamento da festa, pois anteriormente à problemática 

de falta de água no munícipio era corriqueiro e acabava afetando o andamento das 

obrigações ritualísticas da festa. Era comum não ter água para cozinhar, beber e 

tomar banho, isso ocasionava a ida dos terreiros visitantes para suas casas logo no 

período da manhã. Muitos consideravam inviável ficar na casa com esse problema. 
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Durante a festa cerca de 500 pessoas circulam nesses espaços e isso se intensifica 

na última noite de festa, que também é conhecida como o dia da roupa nova. 

 

TERREIROS EM FLUXO  

As noites de festejos são muito importantes para os grupos religiosos 

praticantes do Terecô, manifestação religiosa afro-brasileira desenvolvida sobretudo 

nas regiões centrais do Maranhão. Nessas ocasiões, cantos e louvações são 

entoados aos santos e orixás, vestimentas e indumentárias são cuidadosamente 

elaboradas pelos sujeitos e grupos para reverenciar o mundo dos caboclos e dos 

orixás. Léguas, princesas, exus e tantas outras expressões de vida espiritual acabam 

fazendo parte do mundo dos homens, mulheres e crianças que, mais que lhes 

acolher, a eles se conectam, conformando, como que, uma só realidade, um enredo 

de fé e devoção, de reverência e ousadia, de festa e cura, de introspecção e 

extroversão, enfim, um mundo no qual o humano é encantado e o encantado é 

humano, Freire (2015). Trata-se de um mundo vasto e múltiplo, como variados são 

os terreiros onde os festejos se realizam e roupas de rituais são utilizadas. 

O presente trabalho se fundamenta no método etnográfico. Segundo Fonseca 

(1999), neste método, o ponto de partida é a interação entre o pesquisador e o seu 

objeto de estudo; o método etnográfico propicia o estudo da subjetividade. Nesse 

contexto, o uso do diário campo se torna fundamental. 

Nos dias de festa são comuns deslocamentos de terreiros de Terecô pelo 

estado do Maranhão para pagar dívidas de retribuição das festas. Existe uma rede 

de contato já demarcada por outros autores sobre o Terecô como Mundicarmo 

Ferretti (2003), Ahlert (2013) e Araújo (2008) que apontam para uma lógica de 

deslocamento intraterreiros, que vai desde a retribuição a visitas ou pagamentos de 

noites, a apoio político. Esses grupos sempre se estabeleceram em redes de contato 

e prestação de ajuda mútua. O que temos hoje é uma padronização por parte dos 

terreiros e com isso uma delimitação de fronteiras. 

Ter uma grande festa, muitos convidados e fartura acaba dando sentido ao 

poder social que determinada casa possui. A festa é um espaço nos quais se 

observam as relações de poder: há disputas internas e externas, interna quando 

ocorre entre os próprios adeptos do terreiro e dos demais terreiros, externa, quando 

é entre as religiões e a esfera pública.  
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Essas visitações são demarcadas com dividas a serem cumpridas, e nesse 

sentido, como forma de retribuição dos terreiros em festa, os membros dos terreiros 

visitados terão que pagar as visitas indo nas respectivas casas. É enorme o 

deslocamento de terreiros pelo estado do Maranhão. Esse fluxo ocasiona certa 

fidelização aos terreiros, que quebra-se na primeira ausência e não cumprimento do 

acordo. Algumas relações podem ficar estremecidas com o descumprimento dos 

contratos de retribuição, o fluxo pode ser pensado como doação total ao universo 

religioso; essa lógica traduz um sinal de força e poder. Assim, para Mauss (1872), “a 

prestação total não implica somente a obrigação de retribuir os presentes recebidos, 

mas supõe duas outras igualmente importantes: obrigação de dar de um lado e 

receber do outro [...] Recusar dar, negligenciar convidar, assim como recusar 

receber, equivale a declarar guerra”. 

Quando o terreiro devedor faz várias festas no ano, escolhe-se uma festa de 

santo para ir, preferencialmente na data sem choque com outras festas de outros 

devedores, com isso, o terreiro de São Raimundo aumenta suas possibilidades de 

visitar mais pessoas e ter mais convidados no terreiro. Os munícipios que são mais 

visitados pelo terreiro: Codó-MA, Pedreiras-MA, São Luís Gonzaga do Maranhão-

MA, Coroatá-MA, São Mateus-MA, Santa Inês-MA, Caxias-MA, Alto Alegre do 

Maranhão-MA, Peritoró-MA, Trizidela do Vale-MA, Imperatriz-MA, São Luís do 

Maranhão-MA, Lima Campos-MA, Pindaré Mirim-MA, Pio XII-MA, Bela Vista-MA, 

Teresina-PI, Dom Eliseu-PA. Essas têm sido estimativas parciais levantadas na 

monografia, no entanto, o número de cidades é maior. 

As manifestações de religiosidade e cultura popular no Maranhão são 

extremamente diversas. Os processos sociais e históricos que marcaram a 

constituição do vasto território maranhense levaram à formação de um conjunto 

diversificado de expressões da religiosidade popular e afro-brasileira, a exemplo da 

cura (pajelança) e do tambor de mina, do Terecô153, prática comum no interior 

Maranhense, e, mais recentemente, da umbanda e do candomblé. Esta diversidade 

                                                           
 

 

 

153 Ferretti, Mundicarmo. FORMAS SINCRÉTICAS DAS RELIGIÕES AFRO-AMERICANAS: O TERECÔ DE CODÓ 
(MA). Disponível em http://www.gpmina.ufma.br/pastas/doc/Tereco.pdf. 
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tem sido reconhecida por diversos autores, como Assunção154, Barros155, M. 

Ferretti156 e S. Ferretti157.  

No período do festejo de Nossa Senhora das Candeias, segunda maior festa 

da casa, alguns terreiros dispuseram-se a falar o nome do terreiro, cidade e quando 

da primeira vez na casa de São Raimundo Nonato. 

Maria Cícera da Conceição é chefa do terreiro Tenda Santo Reis, município 

de São Luís Gonzaga do Maranhão. Sua casa é composta por quarenta e cinco 

componentes, a primeira vez no terreiro de São Raimundo ocorreu em 1993. Dona 

Cícera já conhecia Maria Irismar, mãe do chefe do terreiro, pois ambas eram 

moradoras do município de São Luís Gonzaga do Maranhão e tinham amigos em 

comum. “Quando em vim aqui a primeira vez, aqui era de barro, não tinha nada que 

tem agora, a frente da casa era muito diferente”. Cícera é madrinha de casamento 

de Francisco e Angela, que em 2012 oficializaram os 25 anos de união. 

A segunda casa tem Francisca da Chagas, conhecida popularmente como 

Chaga, ela comandanda o centro religioso Tenda Santo Antonio, localizada no Bairro 

Setubal, município de Bacabal e contém 25 membros. Segundo dona Chaga, ela 

participa da festa na casa de São Raimundo desde a fundação. 

O Terreiro de Santa Maria é chefiado por Reinaldo, município de Alta Alegre 

do Maranhão, povoado Barro Preto. Sua casa tem atualmente 55 filhos de santo. Em 

1998 foi a primeira vez que Reinaldo brincou na casa de São Raimundo, nesse 

período ele era somente filho de santo da casa Tenda Santa Bárbara, que fica 

localizada no município de Bacabal, bairro Setubal. 

                                                           
 

 

 

154 ASSUNÇÃO, Mathias R. A formação da cultura popular maranhense. Algumas reflexões preliminares. 

Boletim da Comissão Maranhense de Folclore, São Luís: CMF, n. 14, ago. de 1999. Disponível em 

http://www.cmfolclore.ufma.br. ______. Cultura popular e sociedade regional no Maranhão do século XIX. 

Revista de Políticas Públicas. São Luís: EDUFMA, p. 29-67, 1999. 
155 BARROS, Antonio Evaldo Almeida. O Pantheon Encantado. Culturas e Heranças Étnicas na formação de 

identidade maranhense. Dissertação de Mestrado, Pós-Afro, UFBA, 2007. 
156 FERRETTI, Mundicarmo Maria Rocha. Religião e magia no terecô de Codó. In.: CAROSO, Carlos & 

BACELAR, Jeferson (org.). Faces da Tradição Afro-brasileira. Rio de Janeiro: Pallas; Salvador: CEAO, 1999; 

______. Desceu na Guma: o caboclo no Tambor de mina em um terreiro de São Luís – a Casa Fanti–Ashanti . 

São Luís: EDUFMA, 2000; _____. Pajelança do Maranhão no século XIX: o processo de Amélia Rosa. São 

Luís: Comissão Maranhense de Folclore; Fundação de Amparo à Pesquisa do Maranhão, 2004. 
157 FERRETTI, Sérgio F. Querebantan de Zomadonu: etnografia da Casa das Minas. São Luís: EDUFMA, 

1985; ______. Repensando o Sincretismo. São Paulo: Editora USP / São Luís: FAPEMA, 1995. 

http://www.cmfolclore.ufma.br/


 

421 
 

O terreiro de dona Bicota é conhecido como Tenda de Umbanda São 

Francisco, município de Peritoró-Ma, a casa é composta por 29 integrantes, no ano 

de 2012 foi a primeira vez do seu terreiro na casa. 

Estevão Dias tem 60 anos de tambor de mina, atualmente é pai de santo que 

somente trabalha com mesa e possui 4 filhos de santo. Sua terra de origem é Arari-

MA, o terreiro de seu pai de santo fica nesse município, mas, em Bacabal ele reside 

na Vila Pedro Brito, Rua Amazonas. É também compadre de alma de Angela e 

Francisco. 

Ivan Sales é Pai de Santo da Tenda São Jorge, município de São Luís 

Gonzaga do Maranhão, sua casa é composta por 17 Filhos de Santo, na sua cidade 

é representante do movimento LGBT, em 2015 foi seu primeiro ano no terreiro. 

Gerusmar Santos é chefe da Tenda Cinco Chagas de Cristo, herdou de seu 

pai biológico Gerson Santos. A casa tem um total de 52 membros, a primeira vez 

que dançou na Tenda de São Raimundo foi em 1993, acompanhada de seu pai. 

A Tenda Joana D’Arque é comandada pelo Pai Gelvane e está localizada no 

povoado Bambú município de Bacabal, com 22 membros. Em 2012 foi o primeiro 

ano na casa. 

A Tenda São Francisco comandada por Antonio Luís contém 40 filhos de 

santo. Em 2007 foi o primeiro ano que participou das festividades da casa. Antonio 

é padrinho de casamento de Francisco e Angela e amigo da família, o terreiro é da 

cidade de São Mateus. 

O Terreiro Cinco Chagas de Oxalá é comandado pela Mãe Regina e está 

localizado na cidade de Bacabal-MA. A casa soma 29 componentes, o primeiro ano 

do terreiro da casa foi em 2009. 

Raimundo Alves é chefe da Tenda São Raimundo Nonato, povoado Mata 

Fome, município de Bacabal, em 2012 foi o primeiro ano que frequentou a casa de 

Folha Seca, seu terreiro possui 30 Filhos de Santo. 

A Tenda Santa Terezinha é dirigida por Pedro Filho, que recebeu de herança 

familiar a responsabilidade de cuidar do centro depois do falecimento de Pedro 

Mineiro, seu pai biológico e um dos primeiros Pais de Santo de Bacabal, a casa tem 

17 Filhos de Santo. Zé Mineiro avô de Pedro filho foi responsável por parte da 

iniciação de Francisco de Folha Seca. 

O senhor Benedito Dias conhecido como Bina teve sua primeira vez na casa 

no ano de 2015, atualmente tem 21 anos de chefia da Tenda Nossa Senhora da 
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Conceição, a casa tem 50 integrantes. Seu terreiro está localizado no Bairro São 

Francisco, município de Codó-Ma. 

Ana Lucia, madrinha de casamento dos respectivos donos da casa, tem um 

terreiro conhecido como Tenda São José, localizado na comunidade quilombola Bom 

Jesus do Barão, município de Lima Campos. O primeiro ano do terreiro na casa de 

Angela foi em 2008, hoje a casa de São José tem 35 componentes. 

Como retribuição da presença dos terreiros em sua festa, os membros da 

Tenda São Raimundo terão que pagar as visitas indo nas respectivas casas. Esse 

fluxo ocasiona certa fidelização aos terreiros, que quebra-se na primeira ausência e 

não comprimento do acordo. 

Algumas relações podem ficam estremecidas com o descumprimento dos 

contratos de retribuição, o fluxo pode ser pensado como doação total ao universo 

religioso; a simbologia de ter um terreiro é sinal de força e poder. Assim, para Mauss 

(1872), “a prestação total não implica somente a obrigação de retribuir os presentes 

recebidos, mas supõe duas outras igualmente importantes: obrigação de dar de um 

lado e receber do outro [...] Recusar dar, negligenciar convidar, assim como recusar 

receber, equivale a declarar guerra”. 

 

CONSIDERAÇÕES 

O Terecô é marcado pelo princípio do bom anfitrião e da bela diplomacia, 

recebe-se muito bem os convidados, cada casa dentro de suas possibilidades 

econômicas. Esses deslocamentos acabam sendo um dos princípios da existência 

de tal religião, que desde o período do coco158 quando não tinha-se um padrão de 

roupas e terreiros com estrutura física, os moradores saiam pelas roças batendo 

latas e tambores chamando os lavradores para as festas e com isso caiam na dança. 

No passado recente, na cidade São Luís Gonzaga do Maranhão, as casas da 

comunidade da zona rural Café Pipira, realizavam novenas para santos distintos, 

                                                           
 

 

 

158 Ler Freire (2015, trabalho de conclusão de curso. 
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Dona Faustina, uma das mais velhas mães de santo daquela região na década de 

1950, realizava festas no meio da solta, seus convidados eram sempre os sujeitos 

de outras comunidades próximas, as festas na solta, eram sempre acompanhadas 

por bastante comidas e bebidas, principalmente alcoólicas. 

Essa lógica de receber convidados, e receber bem, não é recente no Terecô. 

No entanto, temos mudanças nesses processos, as mudanças ocorreram na mesma 

sintonia que a sociedade foi mudando. Há quem diga que hoje tudo é diferente, que 

existe uma lógica da ostentação, mas se recuarmos no tempo, perceberemos que a 

ideia de receber bem dentro das possibilidades econômicas é algo bem antigo no 

Terecô, a diferença é que atualmente existe uma facilidade de deslocamento e de 

poder de compra bem maior que no passado.  

Ter uma casa cheia no período de festa traduz um abundancia dada pelos 

deuses, é um sinal de força. Esses deslocamentos emanam dias e semanas fora de 

casa e todas as despesas com a alimentação e hospedagem são arcadas pela casa 

anfitriã, que abre suas portas no período das festas. Nesse sentido, é necessária 

uma organização anual para o evento, a maioria das casas possuem mais de uma 

festa no ano, o que ocasiona os terreiros a montarem redes fixas de contato entre 

casas de santo. 
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“GENERAL MÉDICI, AUTOR DAS MELHORES ESPERANÇAS”: A 

imagem do presidente nos editoriais do Jornal do Dia / O Estado do 

Maranhão (1969-1974) 

Teresa Cristina Freitas Oliveira  

 

INTRODUÇÃO 

Trabalhar a imprensa como objeto historiográfico é de suma importância para 

o campo da História Política. A imprensa participa ativamente dos processos 

políticos, veiculam ao público diariamente “informações” carregadas de sentidos e 

ideologias, que atendem diretamente aos interesses da classe ou fração da classe 

dominante e buscam tornar seus projetos hegemônicos na sociedade159. Assim 

sendo, fundamentado no conceito Aparelho Privado de Hegemonia do teórico 

italiano Antonio Gramsci o texto tem o objetivo de analisar a imagem construída do 

presidente Emílio Garrastazu Médici no Jornal do Dia / O Estado do Maranhão. A 

partir disso pretende-se verificar a construção de consenso da Ditadura Civil-

Militar160 na sociedade ludovicense naquele período. As investigações estão 

pautadas nos editoriais, local onde se encontra o posicionamento institucional da 

empresa jornalística. 

Mas também foram levados em consideração a estrutura do jornal, bem como 

as matérias, notícias e manchetes, pois o interesse do periódico também pode ser 

observado a partir da escolha e do modo como são postos no decorrer das suas 

                                                           
 

 

 

 Graduada em História Licenciatura pela Universidade Estadual do Maranhão.  
159 Poulantzas desenvolve um conceito acerca do Estado, segundo o qual sua função é o de assegurar a dominação 

política de classe e os interesses da classe dominante, que se constituem de várias frações burguesas. O Estado, 

como afirmou o intelectual, teria por função garantir as condições econômicas para a acumulação capitalista 

dessas frações burguesas que o dirigem, impondo seus desejos (POULANTZAS, 2000, p. 128- 129). 
160 O conceito é do teórico René Dreiffus (1987) que considera o golpe de 64 e a ditadura que foi posteriormente 

implantada como sendo civil-militar combatendo, assim, os tradicionalistas que até então haviam estudado o 

golpe de 1964 como sendo um movimento apenas dos militares. Nisso, o autor identifica quem eram os civis 

participantes desse movimento, ou seja, os empresários. Porém há na literatura atual há grandes discussões que 

visam esclarecer as confusões feitas por alguns historiadores revisionistas com relação ao termo civil-militar. 

Conceito este que foi apropriado pelos adeptos da ditadura (isso ainda em dias atuais), para divulgar ideologias 

ou justificar o golpe e sua permanência a partir da cooperação da sociedade civil. Em meio a isso muitos 

pesquisadores já optam em fazer uso de outro termo, isto é, “empresarial militar”. No entanto, por ser um termo 

bastante recente, optamos nesta monografia pela perspectiva civil-militar trabalhado por Dreifuss.  
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páginas a capa, as manchetes, as entrevistas, as notícias, as matérias, dentre outros 

elementos. Isso porque a forma como o jornal se organiza tem pretensões explícitas 

ou implícitas de argumentar e fundamentar suas próprias ideologias, que é possível 

de ser apreendida no jornal como um todo (ABRAMO, 2003). Porém o foco maior da 

pesquisa consiste na análise dos editoriais do jornal.  

No entanto, a imprensa ainda é um objeto de estudo pouco estudado entre a 

comunidade acadêmica brasileira. A importância desta no uso da produção 

historiográfica se deu a partir das inovações proporcionadas pelo Movimento dos 

Annales, iniciado na década de 30, que terminou por impulsionar a renovação no 

campo da História Política e na ampliação das fontes, temáticas e métodos 

historiográficos161.   

Porém, Tania De Luca afirma que isso não “implicou o reconhecimento 

imediato das potencialidades da imprensa, que continuou relegada a uma espécie 

de limbo” (LUCA, 2005, p.112). Nisso, até a década de 70, ainda havia obstinação a 

se trabalhar a imprensa como fonte historiográfica no país. No Maranhão, os estudos 

com imprensa, em especial os jornais, se encontram ainda em gestação, 

especialmente o contexto aqui abordado. Mas convém ressaltar que produzir sobre 

a temática do período no Estado tem valor significativo, tendo em vista a 

originalidade do tema. Observa-se que as pesquisas históricas desse importante 

período do Brasil despertaram pouco interesse entre a comunidade acadêmica do 

Estado. Dessa forma, o trabalho busca contribuir para o preenchimento dessas 

lacunas. É necessário preencher o espaço vazio da historiografia da época no 

Maranhão e, dessa forma, demonstrar à sociedade as especificidades dessa História 

no Estado. 

 

Jornal do Dia / O Estado do Maranhão: “Um órgão a serviço da comunidade”? 

                                                           
 

 

 

161 Nos anos 30, a partir da fundação da revista Annales sob a direção de Lucien Febvre e Marc Bloch, na França, 

a História Tradicional é colocada em descrédito. O movimento acusava esse campo historiográfico de se 

preocupar somente com as grandes narrativas, fatos, heróis e acontecimentos ilustres dignos de serem postos na 

História. Essas inovações acabaram por proporcionar, dentre outras coisas, a ampliação das fontes, das temáticas 

e dos métodos do conhecimento historiográfico (LUCA, 2005).  
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O Jornal do Dia / O Estado do Maranhão se trata de um único impresso e 

circula em São Luís desde 1953. Fundado por um grupo político ligado a classe 

conservadora do Estado, desde o início o veículo possui um caráter político em suas 

edições. Porém, o Sistema Mirante de Comunicação considera o ano de 1959, o de 

sua fundação, quando Alberto Aboud compra o impresso de Alexandre Costa. É, 

também, nesse período que a Empresa Jaguar LTDA passa a se responsabilizar 

pelos serviços gráficos do periódico. O impresso já possuiu muitas denominações 

desde o primeiro exemplar publicado, como: Jornal do Dia – um órgão a serviço da 

comunidade, jornal do Dia – alma e pensamento da cidade, Jornal do Dia e, 

finalmente O Estado do Maranhão, a partir de 2 de maio de 1973, que perdura até 

nos dias de hoje. Por a análise se estender até o fim do Governo Médici, 15 de março 

de 1974 foi utilizado as duas nomenclaturas no artigo: Jornal do dia/ O Estado do 

Maranhão.  

A perspectiva política do impresso foi continuada quando Alberto Aboud torna-

se dono do periódico, afinal, este se tratava de um político eleito deputado estadual 

e federal, respectivamente, pelas legendas PTB e PSD em fins da década de 50 e 

início da década de 60. O mesmo pertencia a uma rica família de empresários 

libaneses. Ou seja, muito conveniente para seus interesses políticos e econômicos 

possuir um veículo de comunicação. Aboud, após o golpe de 1964, filia-se a Arena, 

e por meio desse partido é reeleito ao cargo de deputado.   

Portanto, não é de surpreender que este jornal tenha tido uma perspectiva de 

apoio a Ditadura Civil-Militar desde o início do golpe como é possível observar em 

suas publicações nos primeiros anos de regime. Esta postura foi mantida pelo 

impresso nos anos seguintes, até porque, seu futuro dono, José Sarney, ascende ao 

poder do Estado justamente com a ajuda dos golpistas de 1964, e se tornaria 

presidente da Arena no Estado em fins da década de 1970. Portanto, o impresso 

muda de dono, porém, não de direcionamento ideológico.   

Algo importante a desenvolver brevemente nesta parte do texto está 

relacionado ao grupo político que ascendeu ao poder político do Estado em 1966 e 

o direcionamento do jornal em função do contexto histórico estadual e nacional. 

Wagner Cabral da Costa (2001, p.72-73) destaca três fatores importantes que 

influenciaram diretamente nas eleições governamentais de 1965 que levou a vitória 

de José Sarney pelas Oposições Coligadas e a derrocada do Vitorinismo no 
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Maranhão162. O historiador afirma que primeiramente a repressão levada a cabo logo 

após o golpe retira de cena os políticos de esquerda como Maria Aragão e Neiva 

Moreira deixando o cenário livre para um político de posição centrista coligado pela 

União Democrática Nacional (UDN) se projetar no Estado com uma campanha que 

levava o slogan “Maranhão Novo”. Em segundo, havia dentro do Vitorinismo uma 

cisão gerada a partir de uma divergência dentro do PSD entre Vitorino Freire e o 

então atual líder do governo, Newton Bello, ambos visionavam o controle do partido 

e o apoio político dos golpistas com perspectivas de se manterem no poder e eleger 

um governador que mantivesse seus respectivos interesses dentro do aparato do 

poder da política local. Assim, enquanto Vitorino Freire tinha a figura de Renato 

Archer para a sucessão, Newton Bello apoiava a candidatura de Costa Rodrigues. A 

cisão levou muitos coronéis do interior a se posicionar do lado da chapa das 

Oposições Coligadas enfraquecendo o grupo político de Vitorino Freire. Por último, 

a chegada de Sarney ao poder teve diretamente o apoio do primeiro presidente 

militar do Brasil, Marechal Humberto Castelo Branco (1964 a 1967). Nesse processo, 

Costa afirma que a ajuda financeira, a revisão eleitoral, a convocação das tropas do 

exército para assegurar o processo eleitoral conforme as expectativas do interesse 

estadual e nacional permitiram a vitória das Oposições Coligadas e o fim da 

oligarquia vitorinista no Maranhão. 

Era o início de um grupo político que se tornaria hegemônico no Estado. O 

Maranhão foi anexado nesse processo ao projeto de integração nacional da ditadura. 

O Jornal do Dia/O Estado do Maranhão narrou cada embate da aliança de 

reciprocidade entre a política nacional do regime e a política local durante os anos 

de ditadura no Brasil, afinal, anos mais tarde depois do golpe de 1964, o próprio 

Sarney – presidente da ARENA – se tornaria dono do impresso.  

                                                           
 

 

 

162 A oligarquia de Vitorino Freire governou o Maranhão durante vinte anos, entre 1945 a 1965.  Este período 

entrou para a historiografia maranhense com o nome de Vitorinismo. Esta oligarquia chega ao fim nas eleições 

para governador em 1965, com a inserção de José Sarney (1966 a 1971) ao governo do Estado. Sarney, 

juntamente com o grupo das “Oposições Coligadas” contesta a política do Vitorinismo. Para isso, o político 

também teve o apoio do governo golpista que tomou o poder em 1964 no país. Neste momento, já pertencendo 

ao partido da UDN, Sarney vence o pleito com sua campanha que levava o slogan de “Maranhão Novo” 

(MARTINS, 2008). 
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Portanto, o periódico participou ativamente dos processos políticos ocorrido 

nos anos de Ditadura Civil-Militar. Mais que isso, buscou construir consenso em torno 

daquele modelo de Estado com a finalidade de legitimar o regime na sociedade local. 

Os jornais como “formadores de opinião” estiveram ativos nesse processo como 

portadores da classe ou fração da dominante, como afirma Gramsci: “Tudo o que se 

publica é constantemente influenciado por uma ideia: servir a classe dominante” 

(GRAMSCI, 2005, s/p). Dessa forma, a concepção de que a imprensa é um Aparelho 

Privado de Hegemonia é primordial para o direcionamento das análises. 

 

Médici: ascensão à presidência da República 

Quando o assunto é ditadura no Brasil, é muito comum, dentre várias, 

lembranças em torno do “milagre econômico brasileiro”, do tricampeonato da seleção 

de futebol na copa de 1970 no México ou mesmo slogans do tipo: “Brasil, ame-o ou 

deixe-o”, “Ninguém mais segura esse país”. E não menos o nome de um dos 

presidentes mais famosos que o regime tivera: Emílio Garrastazu Médici.    

Talvez este tenha sido um dos governos que mais se utilizou da propaganda 

política para legitimar suas ações além de ser também o governo mais controverso 

que o regime de exceção apresentou durante sua vigência no país. Controverso, 

porque foi durante o governo do General Médici que o Brasil viveu o período mais 

repressivo da Ditadura Civil-Militar. A repressão foi legitimada ao longo do regime, e 

naquele governo esteve no seu auge. Para se refletir sobre esta constatação, só 

entre os anos de 1964 a 1984, 80% dos casos de pessoas desaparecidas ocorreram 

quando Médici esteve frente à presidência (MARTINS, 1999).   Porém, foi também 

nesse governo, que a ditadura tivera os anos de maior desenvolvimento e 

crescimento econômico desde o golpe de 1964. Pelo menos foi esta a imagem que 

o governo buscou construir na propaganda oficial e nos Aparelhos Privados de 

Hegemonia que apoiavam e compartilhavam a ideologia da ditadura. Ou seja, 

“juntamente com o porrete, oferecia-se a cenoura” (SKIDMORE, 1988, p. 215). 

Porém, o crescimento econômico não significou melhor distribuição de renda no 
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Brasil163. O dito progresso que ficou conhecido como “milagre brasileiro”, nada mais 

foi que uma ideologia construída e reforçada constantemente pela propaganda oficial 

do regime com intenção de legitimar as suas ações autoritárias.  

Nascido na pequena cidade de Bagé no estado do Rio Grande do Sul, Médici 

é o terceiro presidente militar da ditadura a assumir a presidência da República, em 

25 de outubro de 1969, por uma sessão conjunta do Congresso. O futuro presidente 

do Brasil assumiria em circunstâncias peculiares. Arthur da Costa e Silva (1967 -

1969) havia se afastado provisoriamente do governo, em função da trombose 

cerebral que tivera em agosto de 1969. 

No decorrer da sua carreira Médici assumiu cargos importantes. Foi chefe do 

Estado Maior, chefe do Serviço Nacional de Informações (SNI), comandante do 

Terceiro Exército, delegado brasileiro na Junta Interamericana de Defesa Brasil–

Estados Unidos e finalmente assume o cargo mais importante do país, o de 

presidente, em 1969.  

Pela Constituição de 1967, com o afastamento do presidente Arthur da Costa 

e Silva seu vice deveria assumir imediatamente. No entanto, o vice do presidente 

havia sido contra o AI-5 em 1968, portanto, pouco confiável pela junta do Alto 

Comando. Desse modo, em setembro de 69 Arthur da Costa e Silva (1967-1969) é 

substituído pelo Alto Comando das Forças Armadas, por meio do Ato Institucional nº 

12 (AI-12) composta pelos ministros Augusto Hamann Rademaker Grünewald, da 

Marinha, Aurélio de Lira Tavares, do Exército, e Márcio de Sousa e Melo, da 

Aeronáutica que impede o vice-presidente Pedro Aleixo de assumir a presidência.   

É nesses mesmos termos que o Ato Institucional n° 17 (AI-17) é sancionado. 

A pretensão era afastar os militares que resistiam à posse de Médici ao cargo de 

chefe de estado. Assim, finalmente com o Congresso reaberto, que havia sido 

fechado após o AI-5, Médici e Rademaker Grünewald são eleitos à presidente e vice-

presidente do Brasil, respectivamente.  

                                                           
 

 

 

163 A expressão “Milagre Econômico” trata-se de uma ideologia que pretendia legitimar o regime. Na prática, 

seus efeitos sobre a população foram diversos. Enquanto, os índices das taxas de crescimentos disparavam, a 

concentração de renda e as desigualdades sociais aumentaram consideravelmente (ALVES, 1984). 
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“O Cidadão Garrastazu”: Médici no Jornal do Dia / O Estado do Maranhão 

O objetivo desta parte do texto é abordar a imagem que o Jornal do Dia/O 

Estado do Maranhão buscou construir sobre o presidente Médici. Para isso, duas 

perguntas tiveram grande importância na condução da análise: Como Médici foi 

apresentado pelo impresso? De que forma as obras realizadas pelo seu governo 

ajudaram no processo de edificação de uma representação positiva e singular do 

presidente?    

Ao verificar a postura do Jornal do Dia/O Estado do Maranhão sobre a figura 

do presidente foi constatado que: a imagem edificada de Médici foi a de um 

presidente popular; o projeto político e econômico implantado pelo Governo Federal 

naqueles anos (1969-1974) surgiu nos editoriais quase como sendo uma vontade 

pessoal do presidente.  

A faceta ideológica da boa condução do Chefe de Estado da política e 

economia do país fica clara na edição de 04 de janeiro de 1974, cujo editorial veio 

com o título: Prestação de Contas. O artigo diz: 

A extraordinária realização econômica do Governo Médici 

ficara na História como um marco singular. Ela se salienta de 

tal forma que define o período.  

(...) A moldura política terá constituído elemento fundamental 

na produção da segurança indispensável a alcance de índice 

de repercussão internacional. (O Estado do Maranhão, 04 de 

janeiro de 1974, p.03). 

O editorial afirmava que o crescimento econômico teria sido um marco na 

História do país, alcançado graças à segurança implantada pela “moldura política” 

do governo. Essa ideia foi construída durante todo o período em que Médici esteve 

à frente do Poder Executivo. 

As informações que o jornal divulgou ao público – logo após a posse do 

presidente – diziam que o novo governo consolidaria a democracia no Brasil. Isso 

seria efetivado a partir do desenvolvimento econômico, social e do restabelecimento 

da segurança no país. Se o impresso pretendia construir um aspecto positivo para a 

recente gestão que ascendia ao governo, a figura de Médici se tornou indispensável 

para consolidar tais objetivos. O periódico passou a veicular notícia, segundo a qual, 
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o então futuro presidente se tratava de um general honesto que iria conduzir o Brasil 

aos propósitos revolucionários de 1964. Postura que se manteve nos anos seguintes. 

Médici – assim como todos os presidentes que o regime tivera – foi eleito de 

forma indireta. Na ocasião, o Congresso – que tinha sido fechado após o Ato 

Institucional nº 5 – foi reaberto, a fim de dar legitimidade ao processo de escolha do 

futuro chefe de estado. Dentro desse quadro, veicular os aspectos autênticos se 

tornou primordial ao novo governo. A Assessoria Especial de Relações Públicas 

(AERP)164 e os Aparelhos Privados de Hegemonia em prol da ditadura cumpriram 

bem a tarefa.  

Aqui no Maranhão, o jornal em análise, também fez sua parte, decidindo o 

que e como seria divulgada determinada notícia. Nos editoriais se percebe com 

contundência a direção ideológica do periódico. Porém, como afirma Tania De Luca 

(2005), há todo um processo dentro da redação do jornal que seleciona e expõe um 

acontecimento conforme os interesses e conveniências do impresso. Na verdade, 

como destaca Perseu Abramo, “o órgão de imprensa apresenta a opinião no lugar 

da informação, e com o agravante de fazer passar opinião pela informação” 

(ABRAMO, 2003, p. 31).  

Neste raciocínio dar-se-á ênfase a edição do dia 2 de novembro de 1969 que 

veio com a chamada: Presidente tem todas as virtudes de conduzir o Brasil a seu 

destino. O título tomava o espaço do centro indo até as bordas direita e esquerda, 

com fonte bem maior que a dos demais títulos. A matéria trata da mensagem 

transmitida pelo governador do Estado – José Sarney – aos maranhenses ao voltar 

da cerimônia de posse do presidente eleito em Brasília. O texto é veiculado como se 

o próprio impresso pretendesse injetar no leitor uma mensagem de confiança para 

com o futuro presidente: 

Falando à imprensa no Aeroporto do Tirirical, o Chefe do 

Executivo Maranhense disse que, “trago a nossa mensagem 

                                                           
 

 

 

164 O órgão foi criado em 1968 no governo Costa e Silva, sob a assessoria de Hernani Aguiar. A ideia era divulgar  

os fatos notáveis do regime e desviar as atenções dos problemas pelos quais o Brasil passava. (FICO, 2003).  
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de esperança no Governo que se inicia, na certeza de que o 

senhor presidente tem todas as virtudes, tem toda a 

capacidade e, toda a inteligência para, realmente, conduzir o 

País aos seus destinos e a altura das aspirações do povo 

brasileiro”. (Jornal do Dia, 02 de novembro de 1969, p. 01).  

Ou seja, a mensagem que o impresso tratou de divulgar dizia que Médici 

possuía todos os requisitos e virtudes que levaria o país a um futuro promissor. O 

presidente diariamente foi vangloriado pelo periódico.  

O editorial de 13 de abril de 1971, intitulado: A Visita e Seus Frutos – em 

função da vinda de Médici ao Maranhão – mostrava o compromisso do chefe de 

estado para integrar todo o país num progresso nacional. O editorial ressalta que o 

presidente viria ao Maranhão para a inauguração da Barragem do Bacanga e para a 

rodovia que dava acesso ao Porto Itaqui. Este foi destacado como ímpar para a 

economia maranhense, que finalmente, após inúmeras promessas, se tornara 

realidade, graças aos “revolucionários” de 1964.  

Por dar continuidade aos objetivos da “Revolução”, Médici merecia todo o 

reconhecimento e homenagem de todos os segmentos do Estado. Afirmava o 

editorial que receberia:  

O presidente Médici das autoridades, dos órgãos de classe e 

do povo em geral as merecidas homenagens e manifestações 

de agradecimentos pelo muito que deve o Estado ao seu 

Governo como aos seus antecessores – os presidentes 

Castelo Branco e Costa e Silva. (Jornal do Dia, 13 de abril de 

1971, p.02).  

O jornal, em função do projeto de Integração Nacional do Governo Médici, 

afirma que “o general Médici é autor das melhores esperanças”. Nessa perspectiva, 

a edição de 17 de abril de 1971 – dia da visita do presidente – foi impressa 

exclusivamente para exaltar o Chefe de Estado. O periódico aclamava os esforços 

de Médici sobre a Amazônia, estipulando que o povo deveria confiar no presidente, 

pois era: “O PRESIDENTE DA INTEGRAÇÃO NACIONAL”.  

O Plano de Integração Nacional lançado pelo governo em 1970 foi tema de 

muitas matérias e editoriais do jornal. O plano pretendia construir 15 mil quilômetros 

de rodovias e fazer, pelo esquema de colonização, a ocupação da região Amazônica, 

para suspostamente, fazer a integração do Brasil. Nesse projeto estavam também 

inclusos o Norte e o Nordeste, que segundo o discurso oficial iria se desenvolver 
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quando o plano fosse implantado. A ideia de que os projetos desenvolvidos pelo 

governo visavam diminuir as disparidades entre as regiões do país foi bastante 

divulgado pelo Jornal do Dia/O Estado do Maranhão. Porém, a infraestrutura 

desenvolvida buscou atender um desenvolvimento de modelo de exportação 

agrícola, e esteve longe de inserir nesta parte do país um modelo de mercado 

regional e de forças produtivas que realmente materializassem mudanças na vida 

daquela população. Ou seja, o projeto, como os outros do governo, terminou por 

beneficiar apenas o grande capital, o que pretensiosamente foi ocultado pelo 

impresso em análise. 

Nas páginas que seguem a edição (17 de abril de 1971), Médici é 

reverenciado no periódico como cidadão maranhense. Num artigo ao lado do 

editorial da edição, intitulado O Cidadão Garrastazu dizia que o presidente deveria 

ser homenageado porque muito vinha fazendo para mudar a realidade do Brasil e do 

Maranhão. Médici era um homem de brasilidade, sem demagogias políticas que 

conseguiu ver os problemas do Nordeste. O impresso dizia que o presidente era 

amigo do povo, por isso sua presença deveria ser aclamada, não por ele ser o chefe 

de estado, mas por ele ser humanizado. Assim, o texto diz: 

E há nisso um orgulho muito particular, porque a homenagem 

não nos apraz apenas pelo fato de ser, o homenageado, 

Presidente da República. Isso também muitos já foram. Ela é 

nobilitante para nós e cheia de sentido humano por ser feita, 

antes de mais nada, por um homem que tem sabido, mais do 

que os outros, nesses últimos tempos, preencher, com sua 

sensibilidade, o vazio imenso de um país que continua cada 

vez mais tido necessidade de ser lembrado no seu todo e não 

somente em parte. Um país que, na sua pobreza e na sua triste 

condição de subdesenvolvimento, precisa realmente de quem 

tenha de fato profundo senso de justiça e altivez humana. 

(Jornal do Dia, 17 de abril de 1971, p.02).  

Aqui mais que exaltação, há uma verdadeira adoração ao presidente. Médici 

é destacado como um chefe de estado singular dentre os que o regime já havia tido. 

Não há espaço neste texto para dar conta de toda a edição. Porém, serão 

apresentadas algumas virtudes e qualidades que o jornal buscou construir do 

presidente naquele momento. Médici foi colocado como um homem: simples e do 

povo, família, amigo, que gostava de crianças – imagem de Médici cumprimentando 
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crianças eram comuns no periódico – de esporte – principalmente o futebol – gostava 

de ler e de ouvir o próximo. Porém, o impresso afirmava que o dever para com a 

presidência o tornara mais solitário, o fazendo desfazer-se de coisas simples de um 

homem comum, como, por exemplo, “o bom bate-papo na esquina”, “o chope no 

barzinho próximo”. Mas, como um homem disciplinador estava trabalhando para 

restaurar a ordem no país. Com o espírito firme e patriótico estava construindo um 

Brasil Grande Potência. 

Numa outra edição de 20 de abril de 1971, quando o presidente voltava a 

Brasília após a visita feita ao Estado, o editorial veio com o título: Presidente 

Confraterniza com o Povo e Promete Voltar. O artigo ressaltou: 

No aeroporto o Presidente da República resolveu quebrar o 

protocolo e o dispositivo de segurança fazendo questão de ir 

tomar um “cafezinho”, igual a qualquer homem do povo 

maranhense. Nessa ocasião o Presidente apertou a mão de 

inúmeros estudantes, trabalhadores e homens do povo e num 

ambiente de grande cordialidade fez perguntas sobre os 

nossos problemas e a vida do povo (Jornal do Dia, 20 de abril 

de 1971, p.02). 

Médici é reafirmado como um presidente popular e humanizado que se 

preocupa com os problemas dos seus filhos. Nesse sentido, o editorial continua: 

“humano e sensível o Presidente Médici dirigia suas perguntas, sobretudo sobre o 

problema do trabalhador, de sua vida e de suas dificuldades” (Jornal do Dia, 20 de 

abril de 1971, p.02). Ou seja, consoante o jornal, Médici tinha o caráter de homem 

humilde, solidário e acima de tudo, humano, que objetivava desenvolver a economia 

e com o crescimento libertar o homem e lhe proporcionar o domínio sobre todos os 

aspectos da vida. 

Desse modo, o periódico esteve atento em mostrar por meio de notícias, 

matérias e editoriais, que o presidente caminhava para o enriquecimento social do 

país, porque o povo era sua maior preocupação. Nessa perspectiva, muitos editoriais 

se ocuparam em elencar os programas do governo voltado para o âmbito social. O 

Plano de Integração Nacional (PIN), Programa Especial para o Vale de São 

Francisco (PROVALE), Programa de Assistência Social ao Trabalhador Rural 

(PRORURAL), Fundo de Apoio ao Trabalhador Rural (FUNRURAL), Programa de 

Integração Social (PIS), por exemplo, foram destacados, como iniciativa do 
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presidente frente ao governo. Os editoriais afirmavam que os esforços de Médici para 

com o crescimento econômico e social eram inquestionáveis e decisivos para as 

mudanças no país.   

No editorial datado de 11 de agosto de 1971, cujo título é designado por: 

Também eu louvo o Presidente, assinado por Serra Mousinho, a ideia era, de fato, 

louvar Médici. Embora o editorial esteja assinado, isso não tira o caráter opinativo do 

veículo. No editorial consta a parte ideológica do impresso, acredita-se, assim, que 

o mesmo (o jornal) compartilhava da ideia, pois “os editoriais, como gênero opinativo, 

costumam trazer conselhos, críticas, elogios e propostas de mudança, introduzindo 

o relato do acontecimento e do discurso alheio em uma estrutura argumentativa 

explicita” (CHAMMAS, 2012, p. 17). Assim sendo, o artigo foi publicado em função 

da assinatura do Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria 

do Norte e Nordeste (PROTERRA) pelo presidente Médici. Nesse sentido, segue: 

Também os pequenos, também os humildes, também os 

anônimos se tomam de alegria e confiança não regateiam ao 

brasileiro insigne – o Presidente EMÍLIO GARRASTAZU 

MÉDICI, que, não faz do poder pedestal de vaidade, mas desce 

a planície, busca as profundezas diuturna de fazer deste Brasil, 

orgulho maior de seus filhos (Jornal do Dia, 11 de agosto de 

1971, p.02).  

O periódico novamente ratifica que o presidente, mais que um chefe de 

estado, é um homem justo, patriota, que tem no povo seus verdadeiros objetivos de 

desenvolvimento. E para alcançar tais objetivos, trabalha arduamente noite e dia.  

A temática, segundo a qual, os desníveis regionais estavam sendo reduzidos 

pelo governo, a partir de projetos eficazes foi pauta de muitos editoriais. O jornal 

indicava que as medidas do presidente eram reverenciadas pelo povo, que vinha 

aprovando e legitimando seu governo. No editorial datado de 19 de novembro de 

1972 intitulado: Alimentação, o artigo fala sobre a criação do Instituto Nacional de 

Alimentação (INA) levado ao Congresso pelo presidente Médici. Na oportunidade, o 

editorial destacou: 

Dois anos decorreram desde então e, no longo desse tempo, 

vimos assistindo à sequência do lançamento de programas de 

impacto que estão transformando o país, das profundezas à 

superfície e em todas a s suas dimensões. Os planos de 

integração social, de integração nacional, de recuperação 
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regional aí estão, numa lista que seria longo acompanhar. A 

produção mineral, agrícola, pecuária, energética, ao estímulo 

de impulsos renovadores, oferece índices progressivos. Os 

meios de comunicação e os sistemas de transporte se 

aperfeiçoam, ao mesmo tempo em que se dotam os grandes 

centros consumidores, como o Rio, São Paulo, Brasília e outras 

cidades, das Centrais de Abastecimento, que são o grande 

vínculo entre a cidade e o campo em nossos dias, compatível 

com a atual dinamização das atividades (Jornal do Dia, 19 de 

novembro de 1972, p.02).  

No impresso há exposição e louvor aos programas realizados pelo governo 

que supostamente em apenas dois anos proporcionara mudanças insignes ao povo 

brasileiro. Tudo isso, porque o objetivo do presidente, um homem justo, era 

exatamente levar ao povo o progresso que o Brasil estava vivendo naqueles anos.  

O presidente – conforme o periódico – cuidava da classe trabalhadora. Assim, 

promovia políticas assistencialistas para solucionar seus problemas. Mas na época, 

a realidade foi outra bem diferente. O governo optou por uma política de arrocho 

salarial que atingiu agressivamente o trabalhador. Enquanto isso, o grande capital 

ganhava lucros exorbitantes. Porém, o editorial de 31 de agosto de 1971, intitulado: 

Política Social diz: 

O Estado de Justiça Social, moldado pela Revolução de 1964, 

conferiu nova dimensão ao trabalho humano, não apenas como 

obrigação social produtora de riqueza, mas como fator de 

dignificação do homem. O Plano de Integração Social, já em 

plena execução, marca um momento culminante na filosofia 

trabalhista do governo revolucionário (Jornal do Dia, 31 de 

agosto de 1971, p.02).  

O editorial elogia mais uma vez os supostos resultados da Política de 

Integração Social do governo Médici e a coloca como um marco sem precedentes 

para a concretização da “filosofia trabalhista” da “Revolução”.  Destaca: 

O Governo Médici, tendo saneado os meios trabalhistas do 

País dos vícios e do ranço demagógico de outrora, concebeu, 

cerceando os trabalhadores de cuidados especiais, num 

desdobramento de providências ainda não conhecidos pela 

política social brasileira (Jornal do Dia, 31 de agosto de 1971, 

p.02).  
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Ou seja, o governo Médici tinha um cuidado muito “especial” para com o 

trabalhador. Estava realizando uma política trabalhista jamais vistas nos governos 

anteriores.  

Por supostamente implantar políticas sociais e possuir uma humanidade 

singular, o órgão oficial do governo – a AERP – assim como os Aparelhos Privados 

de Hegemonia afirmavam que Médici era um presidente popular e que seu governo 

vinha sendo aprovado pelo povo. Isso era passível de ser comprovado, de acordo 

com o jornal, pelas pesquisas de opinião realizadas pelo governo no período. Mas 

isso não poderia ser levado a sério, naquele contexto de ampla repressão, que no 

governo Médici teve atuação mais agressiva. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A ideia que vem sendo trabalhada neste artigo é de que o jornal é um Aparelho 

Privado de Hegemonia com pretensão de tornar projetos políticos e econômicos de 

uma classe ou fração da classe dominante – de acordo com o conceito gramsciano 

– hegemônicos na sociedade. O periódico em análise teve o objetivo de tornar o 

projeto político e econômico do Regime Civil-Militar hegemônicos na sociedade 

ludovicense. Assim, construir uma imagem popular do presidente Médici foi 

primordial nesse processo de construção de consenso.  

Construir a representação de um chefe de Estado pelo viés do compromisso 

com povo teve importância para o jornal desde o início da posse de Médici. Afinal, 

se o governo buscava ser legitimado, o aspecto positivo do presidente teria que ser 

o primeiro passo. Ainda mais pelas circunstâncias em que se deu a escolha de Médici 

à presidência, em meio à crise sucessória de 1969. O direcionamento do jornal com 

o objetivo de construir uma boa imagem do presidente foi verificada nas análises dos 

editoriais, onde está concentrada claramente a direção institucional do impresso. 

Mas a opinião do editorial certamente vem fundamentada no periódico como um 

todo, que por meio das matérias, notícias, artigos, etc., pretendem tornar seus 

argumentos comprovados. O interesse de um jornal é possível de ser observado, 

inclusive pelo o que não é divulgado. O jornal selecionou de maneira cuidadosa o 

que seria notícia. Do mesmo modo, descartou qualquer fato que pudesse manchar 

a construção ideológica que buscou edificar desde o início da ditadura.  
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O plano de governo do presidente Médici, tanto em aspecto político e 

econômico, de acordo com o impresso, visava unicamente alcançar a paz e o 

desenvolvimento social da nação. Todo o desenvolvimento econômico realizado foi 

pensado exatamente no bem-estar social. Um projeto que estava sendo implantado 

com sucesso e que ao fim do governo apresentava aspecto otimista. Ou seja, a boa 

imagem do presidente Médici, perpassou pela edificação positiva do presidente – 

desde que foi eleito pelo Congresso – associando sua figura junto ao povo e aos 

ditos bons resultados das obras realizadas no seu governo. 

 Um veículo de comunicação que funciona como um Aparelho Privado de 

Hegemonia certamente não tem como objetivo politizar a população e despertar-lhe 

o interesse pelos processos políticos do país. A ideia de um jornal que pretende 

tornar projetos da classe ou fração da dominante consensual é de manipular e 

moldar pensamentos e ideologias. Foi o que fez o Jornal do Dia/O Estado do 

Maranhão durante o período da ditadura.  
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CONFLITOS DE TERRA, ATUAÇÂO DA IGREJA CATÒLICA E 

RESISTÊNCIA CAMPONESA NO MÉDIO MEARIM-MA (1970-1980). 

Jaciara Leite Frazão165 

 

RESUMO: A partir do final da década de 1960, com a Lei de Terras de 1969, milhares 

de camponeses foram expulsos de diversas áreas rurais do Maranhão. Desde então, 

intensificaram-se os conflitos no campo, com a privatização de terras públicas, o 

incentivo aos projetos agropecuários, agroindustriais e, posteriormente, a introdução 

da pecuária extensiva. Nos anos de 1950 e nas décadas seguintes, diante das 

transformações em curso no campo, a Igreja Católica passa a interferir, também no 

Maranhão, na seara da luta pela terra. Alguns membros e agências ligados à Igreja 

e inspirados na Teologia da Libertação, voltam-se para a defesa e a formação política 

do campesinato. Organizaram-se movimentos de resistência e de mobilização 

política dos trabalhadores rurais com o apoio de CEBs e da CPT. Propomos analisar 

denúncias de violência contra camponeses na luta pela terra, através da imprensa e 

do diário de desobriga, do Frei Adolfo Temme, franciscano que se destaca na 

formação política e na defesa do campesinato no Médio Mearim nos anos 70 e 80. 

Palavras-chave: Conflitos de Terra; Igreja Católica; Camponeses. 

 

INTRODUÇÃO 

No decorrer do século XX, a luta pela posse da terra se tornou frequente no 

campo maranhense, marcada por diversas formas de violência (física, psicológica, 

material e simbólica), praticadas por latifundiários, grileiros e outros agentes para 

expulsar os posseiros da terra. A região do Médio Mearim foi mais densamente 

ocupada por movimentos migratórios que começaram nas décadas de 1930 e se 

intensificaram a partir de 1950, provocando um aumento demográfico significativo. 

Os migrantes nordestinos e maranhenses de outras regiões do Estado fixam-se nas 

                                                           
 

 

 

165 Graduanda do 6° período do Curso de História/ UEMA. Bolsista PIBIC/UEMA sob a orientação da 
professora Dra. Marcia Milena Galdez Ferreira (DHG/UEMA). 
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chamadas terras livres. Nessa região, a ocupação deu-se principalmente através da 

agricultura familiar, com destaque para a rizicultura, constituindo-se uma sociedade 

com ampla presença de pequenos produtores autônomos.  

A partir do final da década de 1960, milhares de camponeses foram expulsos 

de diversas áreas rurais do Maranhão, pois muitos posseiros não tinham a 

titularidade da terra, que passou a ser obrigatório com a Lei de Terras de 1969. 

Desde então, intensificaram-se os conflitos no campo, com a privatização de terras 

publicas, com o incentivo aos projetos agropecuários, agroindustriais e 

posteriormente voltados para a pecuária extensiva. Pequenos agricultores não 

conseguiram comprovar a titularidade, entretanto, os grandes grupos econômicos 

não só apresentaram documentação fraudulenta, como se aproveitaram dos 

incentivos financeiros do Estado. 

O resultado da Lei de terra (Lei n° 2.979, de 17/07/1969) foi devastador para 

o campesinato maranhense, que passou a conviver com intensos conflitos, em 

virtude de um discurso desenvolvimentista que considerava as terras dos pequenos 

proprietários rurais improdutivas por não produzirem em larga escala, sendo então 

incentivados os grandes projetos e a expulsão dos trabalhadores rurais, que 

resistiram às medidas impostas. 

Como se observa, a dubiedade parece operar nas formas da 

lei e a tendência a um determinismo econômico é 

evidentemente expressa, o que veio a favorecer a expulsão 

camponesa em massa de terras já habitadas nas áreas onde 

os projetos econômicos de grande vulto interessaram ao 

Estado (BARBOSA, 2015, p.143). 

Conforme Wagner Cabral da Costa (1994, p.9), desde os anos de 1950, a 

Igreja Católica demonstrava preocupação com os conflitos no campo.  Alguns 

membros e agências ligados à Igreja e inspirados na Teologia da Libertação, voltam-

se para a defesa e a formação política do campesinato. A instituição assumiu um 

compromisso com as necessidades do povo, buscando libertar os considerados 

oprimidos. 

Assim, organizaram-se movimentos de resistência e mobilização politica, com 

a criação de CEBs (Comunidades Eclesisis de Base), e da CPT (Comissão Pastoral 

da Terra), visando, dentre outros objetivos, apoiar a luta pela terra e denunciar ações 

que violassem trabalhadores rurais. Comprometidos com essa luta, acabaram 
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sofrendo os efeitos da repressão e da violência, que se abateu sobre religiosos, 

leigos e militantes ligados ou não à Igreja Católica. 

O presente artigo é um primeiro esboço escrito de um projeto que pretende 

contribuir para uma reflexão crítica sobre as lutas de trabalhadores rurais, que 

tiveram negadas as condições de sobrevivência em decorrência do capitalismo 

monopolista. Tem-se como objetivo apontar formas de violência utilizadas, métodos 

e agentes envolvidos nessa luta e analisar a influência e a contribuição de militantes 

para a formação de mobilização politica e resistência camponesa.  

Em termos de metodologia, são utilizadas fontes escritas e orais, essas 

documentações são os meios de acesso às experiências de militantes.  Será tecido 

ainda um breve diálogo com bibliografia sobre o tema.  

As memórias da luta pela terra no Médio Mearim, quando não silenciadas, 

podem ser perpassadas por traumas e esquecimentos. A interpretação de memórias 

de pessoas que passaram por situações traumatizantes não é uma tarefa fácil, pois 

as memórias são dividas e fragmentadas, como afirma Portelli, em sua analise do 

massacre de Civitella Val di Chiana. 

(...) No entanto, a tarefa do especialista, após recebido o 

impacto, é se afastar, respirar fundo, e voltar a pensar. Com o 

devido respeito às pessoas envolvidas, à autenticidade de sua 

tristeza e à gravidade de seus motivos, nossa tarefa é 

interpretar criticamente todos os documentos e narrativas, 

inclusive as delas. (PORTELLI, 1996, p.106). 

Dessa maneira, o pesquisador precisa se afastar do seu objeto e confrontar 

diversas fontes documentais. Intento fazer um primeiro exercício de interpretação 

com Mala de Couro. Este diário de desobriga do frei Adolfo Temme contém sua 

percepção da vida no campo, bem como das relações que o franciscano estabelece 

entre a religiosidade popular e as reações à violência sofrida pelos trabalhadores 

rurais.  

Através de dados disponíveis em jornais e da bibliografia consultada, é 

possível visualizar e localizar conflitos, buscando refletir sobre a heterogeneidade de 

sujeitos que compõem a resistência e seus possíveis desdobramentos. 

 

Médio Mearim: lócus de estudo 
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O Médio Mearim é um lugar em constante transformação, composto por 

indivíduos que com experiências diversas constroem sua história e a história desse 

espaço, como afirma Márcia Ferreira (2015, p.99). Entre as décadas de 1930 e 1960, 

segundo a mesma autora, torna-se morada de migrantes maranhenses e nordestinos 

que ali tecem e reinventam práticas culturais. Como salienta, “o espaço não é um 

cenário fixo onde se desenrolam histórias, mas um construto histórico e cultural, 

mutável, fugidio, penetrado e reinventado por múltiplas temporalidades. (FERREIRA, 

2015, p.99)”. 

Viviane Barbosa (2013, p.136) afirma que o Maranhão era representado como 

eldorado, aberto a possibilidades de uma vida melhor para aqueles que fugiam das 

secas cearenses e de outros nordestinos que, por motivos diversos, migravam. O 

sentimento por dias melhores motivam-nos  nessa caminhada, mais muitos 

depararam-se com os mesmos problemas dos quais fugiam. Viviane Barbosa 

(2013,p.136) analisando a narrativa de uma migrante cearense residente no Médio 

Mearim aponta que “a ideia de Maranhão como eldorado, como lugar propício à 

constituição de uma nova vida aparece de forma clara em seu discurso e essa 

mesma representação fora bastante veiculada pela imprensa maranhense 

principalmente a partir dos anos de 1930”. 

As Correntes migratórias que ocuparam o Maranhão até o início do século XX 

estabeleciam-se principalmente na região do Itapecuru, como afirma Viviane 

Barbosa (2013, p.139), mas foram direcionando-se para o vale do Médio Mearim em 

busca de terras livres. O movimento migratório ocorria de forma acelerada 

ocasionando um desequilíbrio na demanda de terras disponíveis para os 

camponeses. Provavelmente a elevação do valor do foro da terra, levou camponeses 

nordestinos e maranhenses a migrarem para o Oeste de Estado, em busca de novas 

oportunidades. “Desse modo, a partir da década de 1950, as frentes de expansão 

agrícolas foram ocupando o estado na direção do Itapecuru para o Mearim e 

chegando também as chamadas “terras livres” do Pindaré.” (LUNA, 1984, p.4-5 apud 

Barbosa, 2013, p.48). 

Conforme Márcia Ferreira (2015, p 100-101), o Médio Mearim sofre 

modificações ao longo do século XX, com o desmembramento de muitos municípios. 

Atualmente é composto de 21 municípios. No período anterior à Lei de Terras de 

1969 era uma região propicia para plantio, dotada de muitas terras devolutas e de 

abundância de águas das chuvas, rios, lagos e igarapés. Tornando o lugar atrativo 
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para a livre ocupação de terras, e, posteriormente, para violentas disputas em torno 

de sua propriedade. O diário Mala de Couro de autoria de Adolfo Temme (2011,77) 

também faz referência à abundância de água na região, e relata como alguns 

migrantes do Estado Piauí descolocaram-se em busca desse recurso natural, 

fugindo da seca de 1953. 

O Médio Mearim, portanto, foi sendo ocupado por levas de sujeitos em busca 

de dias melhores, com experiências de vida diversas, tornando o lugar culturalmente 

rico e, posteriormente, a partir das transformações no campo, palco de inúmeros 

conflitos. 

 

CONFLITOS E VIOLÊNCIA 

A partir da segunda metade do século XX, diversos conflitos agrários são 

deflagrados em vários estados, envolvendo diversos atores como posseiros, 

comerciantes, empresários, grandes e pequenos proprietários de terra, instituições 

estatais e agentes sociais ligados à Igreja Católica e aos sindicatos. Dessa forma 

não se pode resumir essa luta a uma disputa entre posseiros e latifundiários, pois 

são conflitos complexos e compostos por vários atores, resultando em uma situação 

de vulnerabilidade do campesinato, que não é exclusiva do Maranhão. 

 Esses conflitos se intensificam no campo maranhense com a Lei 2.979, mais 

conhecida como Lei de Terra Sarney, que torna obrigatório a comprovação de 

titularidade, respaldava a privatização das terras públicas e incentivava a expansão 

de projetos agropecuários, agroindústrias, dentre outros. “Aos poucos aterra que era 

livremente usufruída pelos camponeses foi assumindo valor de mercado”. 

(BARBOSA, 2013, p.143 apud LUNA, 1984, p.42-43). 

  Diante desse quadro, muitas famílias são expulsas do campo, porque tinham 

a posse, mas não a titularidade da terra. Para a realização dos grandes projetos é 

preciso uma ampla extensão de área e esses grupos econômicos eliminam os 
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obstáculos para seus projetos, já que muitas áreas cobiçadas localizam-se onde 

viviam posseiros e, para expulsá-los, utilizam-se da grilagem166.  

 Nesse processo de apropriação de terra, o uso de violência tornou-se 

frequente e de tipos variados, como física, psicológica, patrimonial, entre outras, 

como afirma Viviane Barbosa (2013, p.160-161). Tanto os fieis como Freis e outros 

agentes envolvidos, sentiram na pele agressões, ameaças de morte, dentre outras 

medidas de violência.  Para o sociólogo José Vicente Tavares dos Santos, a violência 

é:  

(...) como um dispositivo de poder, no qual se exerce uma 

relação especifica com o outro, mediante o uso da força e da 

coerção: isto significa estarmos diante de uma modalidade de 

prática disciplinar, um dispositivo, que produz um dano social, 

ou seja, uma relação que atinge o outro com algum tipo de 

dano. (PEREIRA, 2013, p.15 apud SANTOS, 1995, p.288.) 

Como afirma Airton Pereira (2013, p.16), estudioso de conflitos de terra no sul 

e sudeste do Pará a partir da década de 1970, não podemos conceber os 

trabalhadores rurais como passivos e apáticos nessa luta. Como sujeitos, eles se 

organizavam e, quando necessário atacam, buscam formas diversas de resistência, 

diante de ataques de pistoleiros, ameaças de morte e outros meios usados contra 

eles.  

Nos fragmentos de jornais de circulação das décadas de 1970 e 1980 em São 

Luís, coligidos por Alfredo Wagner Almeida (1981, p.3), são apresentados inúmeros 

casos de violência contra trabalhadores rurais. Em alguns deles os próprios 

camponeses fazem as denuncias. Ainda não é possível mensurar o grau de 

contribuição de agentes e agências ligados à Igreja Católica na formação e 

mobilização política do campesinato maranhense nas décadas de intensos conflitos 

no campo. 

                                                           
 

 

 

166166 Forma agressiva de expropriação de terra, com a utilização de documentação fraudulenta. Segundo 
Alfredo Wagner Almeida (1981, p.8) são inúmeros participantes da grilagem de terra, que contam com a 
proteção do Estado e de seus agentes. 
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É inegável o papel desempenhado por freis, padres e agências ligados à Igreja 

Católica neste momento, mas é preciso rigor metodológico e afastamento para 

analisar discursos provenientes deste lugar. Conforme Adolfo Temme (2011, p.80), 

os freis agiam diretamente para solucionar os conflitos agrários. Intentamos construir 

uma visão crítica sobre os discursos de membros da instituição. A presença de freis 

e padres era solicitada pelos camponeses, pois passavam confiança e acreditavam 

que as ações truculentas e de violência seriam inibidas com a presença de membros 

da Igreja. Segundo Adolfo Temme (2011, p.38), as funções vitais eram negadas a 

população, situação que passou ser refletia pela Igreja católica. 

 

Teologia da Libertação 

A renovação interna da Igreja Católica foi possível, conforme Wagner Cabral 

da Costa (1994, p.9), porque parte da Igreja inspirados na Teologia da Libertação, 

buscou refletir sobre a realidade social e se posicionar em defesa das necessidades 

dos pobres, com a finalidade de libertar os oprimidos. É no final dos anos de 1960 

que nasce a Teologia da Libertação, segundo Faustino Teixeira (2014, p.31), 

momento em que questões sócias passaram a ser discutidas pela organização da 

Igreja Católica internacionalmente.  É quando ocorre o Concilio de Vaticano II, em 

1962, e a II Assembleia Geral da Conferência Episcopal Latino Americano (CELAM), 

mais conhecida como conferência de Medellín em 1968, sendo retomada a 

discussões relativas á perspectiva dos pobres.  

Ficou estabelecido que a Igreja voltasse para sua base e tivesse a tarefa, 

segundo Wagner Cabral da Costa (1994, p.10), de criação e ampliação da CEBs 

(Comunidades Eclesiais de Base), incorporando o povo a igreja de maneira mais 

participativa. Foi um momento de inserção da igreja na realidade social. 

Segundo Wagner Cabral da Costa (1994 p.10-11), o modelo político e 

econômico adotado pelas ditaduras militares então em vigência na América Latina, 

com temporalidades diferentes e suas devidas especificidades, foi fundamental para 

a emergência da renovação da Igreja, que se posicionou em favor dos pobres, que 

estavam vivendo em uma situação miserável e, por outro lado, as práticas 

truculentas do Estado contra fieis e membros do clero, possibilitaram a tomada de 

posição como opositores do regime. 
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O processo de reorganização política, no caso do Brasil, ocorre com o golpe 

de 1964, que resultou na violação dos direitos humanos, no fechamento politico, na 

repressão, dentre outros. Nesse contexto gestam-se projetos nacionais, inspirados 

no modelo do capitalismo monopolista, conforme Wagner Cabral da Costa (1994 

p.9). Poucos controlam o capital, direcionando para os chamados grandes projetos 

que visam os interesses dos grupos econômicos dominantes, enquanto a realidade 

social de uma considerável parte da população era bem diferente da proposta 

desenvolvimentista do novo sistema. 

Conforme Faustino Teixeira (2014, p.30), a Teologia da Libertação é um novo 

modo de ser a igreja, com abertura para a participação dos pobres e leigos. Essa 

nova postura foi possível pela experiência vivenciada pelos teólogos da América 

Latina, que quando se aproximaram da realidade social dos fieis, puderam 

compreender a complexidade em que estavam inseridos e como precisavam libertar-

se. Era necessário, pois, libertar os oprimidos e os marginalizados da condição de 

dependência econômica e social, pois concebia-se o homem como livre para 

conduzir seu destino. Dessa forma, seria preciso quebrar as algemas que prendiam-

nos e restringiam-nos a sujeitos limitados. 

Os teólogos daqueles países vivem mais no meio do povo que 

nas bibliotecas, devem se esconder da polícia conhecem o 

cárcere e a tortura, e viram com seus próprios olhos o sangue 

derramado pelo amor dos seres humanos. (...). São estas 

comunidades que cumprem o metabolismo providencial onde o 

Evangelho dos conquistadores transforma-se no Evangelho 

dos libertadores. E é seguramente por seu mérito que somos 

hoje, aqui homens de esperança. BALDUCCI, 1985, p.22  apud 

TEIXEIRA, 2014, p. 30 apud) 

Segundo Faustino Teixeira (2014, p.39), passando assim a ser pregado um 

evangelho de libertação, levando esperança para os que estavam oprimidos, 

cumprindo a missão do Reino de Deus, que é levar salvação para os que necessitam, 

demonstrando assim um compromisso bíblico com o povo. A construção do Reino 

de Deus começaria aqui, libertando os elementos que alienam e oprimem o ser 

humano, para se construir uma sociedade mais justa. O maior desafio seria manter 

viva a compaixão nas pessoas, como afirma: 
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Talvez hoje o maior desafio da TdL, é o de acordar nos 

corações e mentes a “ecumene da compaixão”, num tempo 

marcado pelo desgaste da sensibilidade e pelo assustador 

embrutecimento das pessoas, dominadas pela lógica do 

mercado, da produtividade e da competição. (TEIXEIRA, 2014, 

p.54). 

A parte da Igreja Católica que se posicionou em favor da Teologia da 

Libertação percorreu um longo caminho, enfrentando lutas e desafios, que 

possibilitaram novas questões, sem, contudo perder o eixo de defesa dos pobres e 

excluídos, ajudando-os a se organizarem e resistirem nos combates da vida. 

 

MOVIMENTOS DE RESISTÊNCIA 

Conforme Airton Reis (2013, p. 171), com a realidade de violência e injustiça 

em que os camponeses tornaram-se vulneráveis, especialmente a partir da década 

de 1970, o apoio da igreja e das instituições ligada à mesma foi fundamental para a 

organização dos movimentos de resistência e de mobilização politica com a criação 

de pastorais  que defendiam as causas dos trabalhadores rurais, auxiliando em 

problemas políticos, sociais, religiosos.  

As CEBs (Comunidades Eclesiais de Base) são criadas em 1968, após a II 

Assembleia Geral da Conferência Episcopal Latino Americano (CELAM), conforme 

Wagner Cabral da Costa (1994, p.10). A CEB reconquistou um espaço popular da 

Igreja e passou a denunciar a realidade. A partir da analise e da leitura do evangelho, 

elas favoreceram a possibilidade de uma nova cidadania, dando valor para os 

sujeitos que viviam a margem da sociedade. 

Nessas comunidades eclesiais eram celebradas missas que faziam referência 

à luta dos trabalhadores rurais, como afirma Adolfo Temme (2011, p.82), eram 

realizados casamentos e batizados, oferecidos cursos bíblicos, orientação à saúde, 

preocupava-se também com questões referentes à educação, dentre diversos outros 

trabalhos realizados. Tendo um grande papel de conscientização politica. 

 A visita de um padre era muito esperada e festejada, conforme o Frei Adolfo 

Temme (2011, p.47),em suas visitas pastorais pelas comunidades de base do Médio 

Mearim. Em algumas eram recebidos com foguete, pois demorava muito de uma 

visita para outra. 
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 Os leigos vão assumindo atribuições, afirma Frei Adolfo Temme (2011, p.14), 

funções de dirigentes, secretários entre outras. Até mesmo pela crise de vocação 

vivida pela Igreja, os leigos puderam participar de forma mais efetiva. Cabiam aos 

leigos coordenar celebrações religiosas e liderar a comunidade. 

Outra Pastoral de grande importância na luta pela causa dos trabalhadores 

rurais é a CPT (Comissão Pastoral da Terra), nasce no Maranhão em 1976 (COSTA, 

1994, p.22), com o intuito de ser uma organização autônoma, concedendo 

assessoria jurídica, educacional aos camponeses. Nos entraves jurídicos eram 

disponibilizados advogados que auxiliavam os trabalhadores rurais, os mesmo 

sendo acionados pelos freis ou em alguns casos pelas próprias vitimas.  

A Comissão Pastoral da Terra foi criada em 1975 como fruto da reação da 

igreja Católica do Brasil em relação à ditadura militar. Sua criação foi uma vitória da 

igreja Progressista (baseada na Teologia da Libertação) que conseguiu que a secular 

estrutura eclesial incorporasse esse novo instrumento para lutar ao lado dos 

trabalhadores rurais. Assim, a CPT surgiu como um órgão ligado à CNBB e 

encarregado de interligar e dinamizar toda a ação da igreja no campo. (COSTA, 

1994, p.14) 

Diante desse quadro de mudanças, a postura adotada por parte da Igreja que 

passou a ser chamada de igreja progressista, por adotar a Teologia da Libertação 

por buscar libertar os pobres das injustiças e desigualdades, sejam elas econômicas, 

políticas ou sociais, assume um compromisso contra a pobreza e torna-se uma 

aliada no processo de transformação social no campo maranhense. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os trabalhadores rurais que se estabeleceram no Médio Mearim, ao se 

depararem com os conflitos agrários, vão buscando métodos de resistência diante 

dos embates com latifundiários, grileiros e outros agentes, que utilizando pistoleiros, 

prática ainda recorrente, efetuaram inúmeras mortes e expropriação de 

trabalhadores da terra. Foi esse cenário de violência generalizada e 

institucionalizada que possibilitou a execução de projetos na lógica 

desenvolvimentista do Estado. Nesse momento, setores progressistas da Igreja 

Católica fazem-se aliados potenciais de camponeses ameaçados. 
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HISTÓRIAS DE VIDA E LUTA PELA TERRA: TRAJETÓRIAS E 

EXPERIÊNCIAS DE MILITANTES NA REGIÃO DO MÉDIO-MEARIM 

MARANHENSE NAS DÉCADAS DE 1970 E 1980. 

Yann Victor Maia Santos167 

 

RESUMO: Este trabalho aborda a trajetória e experiência de vida de uma 

trabalhadora rural na região do Médio-Mearim maranhense. O estudo objetiva 

compreender a trajetória de vida e a participação da mesma na militância da luta pela 

terra. A pesquisa tem como metodologia o uso da História Oral, empregando a 

técnica de entrevistas de história de vida e temática, gravada e transcrita. A análise 

possibilitou uma compreensão sobre as formas de resistência empreendidas por 

militantes na luta pela terra na região. 

Palavras-chave: Trajetórias, Militância, Luta pela terra. 

 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho aborda a narrativa da historia de vida de uma trabalhadora rural 

residente no Munícipio de Bacabal, situado na região do Médio-Mearim maranhense. 

Tem como objetivo analisar a trajetória e experiência de vida e trabalho dessa 

mulher, bem como sua participação nas mobilizações e resistências na luta pela terra 

na região. 

A concentração fundiária é um aspecto fundamental para a compreensão dos 

conflitos no campo. A questão agrária no Maranhão tem no embate entre 

camponeses e latifundiários uma de suas principais tensões. Na década de 60 a 

região do Médio-Mearim foi sacudida por lutas sem tréguas entre pecuaristas e 

posseiros. Na maioria dessas terras segundo Luís Antônio Pedrosa camponeses 

                                                           
 

 

 

167 Graduando do 6° período do Curso de História UEMA. Bolsista de Iniciação Cientifica PIBIC/FAPEMA sob a 
orientação da professora Dra. Marcia Milena Galdez Ferreira (DHG/UEMA) 
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posseiros cultivavam a lavoura tradicional na base de “roça de toco168”, para o 

consumo familiar ou para o mercado local. (s/d, p.22) 

Faz-se necessário para o entendimento dos acirramentos dos conflitos 

agrários no Maranhão a análise dos efeitos da “Lei de Terras Sarney” (Lei n° 2.979, 

de 17/07/1969). 

Com efeito, com a efetivação da Lei Sarney de Terras, o 

território maranhense passou a ser fortemente caracterizada 

por áreas “expulsoras” do campesinato, em virtude de um 

movimento acelerado de privatização da propriedade da terra, 

concentração fundiária e pecuarização em larga escala, 

especialmente nas zonas de ocupação recente do Maranhão e 

que tendia a se disseminar pelo leste amazônico. (MUSUMECI, 

1988, p.15 apud BARBOSA, 2015, p.54). 

É nesse cenário de total desrespeito às condições de trabalhadores e 

trabalhadoras rurais que, de forma violenta e hedionda, são expropriados de suas 

terras e acirram-se conflitos envolvendo na disputa pela posse. No Médio Mearim, 

segundo Luís Pedrosa, data da década de 1960 o acirramento desses conflitos 

decorrentes, em sua maioria, da pressão da grilagem pelas terras devolutas do 

estado. (s/d, p.33). 

A resistência desses grupos de camponeses representa uma forma de 

mobilização contra a politica de expropriação e todos os seus demais efeitos. A Igreja 

Católica teve um papel importante ao contribuir com os movimentos militantes em 

prol da terra, apoiando as manifestações e organizando entidades com vista a 

denunciar situações violentas e a mobilizar as ações desses camponeses, como a 

CPT e as CEB’s169.  

                                                           
 

 

 

168 O sistema é baseado na derrubada e queima da vegetação, seguindo-se um período de cultivo e, após o 
declínio da fertilidade do solo, um período de pousio para restauração da fertilidade. O mesmo que coivara. 
169 Segundo Wagner Cabral da Costa: O momento de criação da CPT-MA foi 11° Encontro Provincial das CEB’s 
(julho/1976) “em que os agentes se reuniram separadamente das bases e falaram sobre uma secretaria das 
CEB’s e uma Comissão Pastoral da Terra” 
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Lutar a favor do acesso a terra tornou-se algo fundamental para esses grupos 

que buscam também nessas lutas sociais respeito às suas formas cotidianas de 

organização e trabalho.  

O presente trabalho encontra-se organizado em três partes. Na primeira parte 

apresentamos o resumo da metodologia adotada para o desenvolvimento da 

pesquisa. Na segunda, apresentamos uma breve descrição da região do Médio-

Mearim para entender como os conflitos agrários serão gestados ali. Por ultimo, 

apresentamos o resultado prévio das entrevistas da trajetória de uma militante, 

Guilhermina de Lima de Aguiar Silva residente no município de Bacabal-MA, e que 

durante as décadas aqui estudadas se envolve em processos de mobilização de 

trabalhadores rurais que lutavam em prol da terra. 

 

METODOLOGIA 

O presente artigo comunga resultados iniciais do projeto: História, Memória e 

Imagem do Médio Mearim-MA do tempo presente: trabalho, migrações, terra e 

religiosidades. No desenvolvimento do projeto foi adotada a metodologia da Historia 

Oral, mais especificamente as técnicas de entrevista de história de vida e temática. 

Para tanto, foram utilizados materiais já coletados e construídos pela coordenadora 

do projeto. 

Segundo Verena Alberti (2006), uma das principais potencialidades da 

História Oral está em permitir o estudo das formas como pessoas ou grupos 

efetuaram e elaboraram experiências. As narrativas orais devem ser tomadas como 

meios de acesso a situações individuais que se encontram ligados às lógicas gerais 

de organização dos diversos grupos humanos. 

A utilização da História Oral pode mostrar como a constituição da memória é 

objeto de continua negociação entre os agentes envolvidos. Na construção das 

narrativas aqui analisadas, é importante atentar para aquilo que Pierre Bourdieu 

chama de Ilusão Biográfica, ou seja, “produzir uma história de vida, tratar a vida como 

uma história, isto é, como relato coerente de uma sequência de acontecimentos com 

significados e direção, talvez seja conformar-se com uma ilusão retórica” 

(BOURDIEU apud ALBERTI, 2006 185). Nas narrativas orais as representações 

sobre o passado são sempre feitas pelos horizontes do presente, nesse processo os 
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sujeitos vão selecionado e dando sentidos às suas experiências, interpretando a 

partir do presente fatos que dão coerência as suas narrativas. 

O dialogo desenvolvido entre memória e experiência é relevante nesse 

trabalho, haja vista que a narrativa possibilita ao sujeito contar suas experiências. 

Nesse sentido, o ato de narrar contribui sobremaneira para a reconstrução dessas 

experiências. Utilizamos a instrumentalização do conceito de experiência de E. P. 

Thompson entendido como fundamento pra formação da consciência dos sujeitos 

envolvidos nos conflitos possessórios maranhenses. A vida de Guilhermina é 

marcada por essas experiências de militância que ajudam a formar a sua própria 

história e identidade. 

A história social é empregada com o intuito de entender cada prática, cada 

experiência dentro de uma inserção social.  Os militantes são analisados como 

sujeitos históricos que através de suas ações e intenções vão criando mecanismos 

de resistência politica e sociais frente aos projetos fraudulentos de usurpação da 

terra. “a história social mantém, entretanto, seu nexo básico de constituição, 

enquanto forma de abordagem que prioriza a experiência humana e os processos 

de diferenciação e individuação dos comportamentos e identidades coletivas sociais 

na explicação histórica” (CASTRO, 2011, p.50). 

Privilegiamos também a contribuição da Nova História Cultural para os 

estudos do social. Ao articular as mobilizações na luta pela terra grupos de 

trabalhadores rurais irão se apropriar de ideias e doutrinas da Igreja Católica, bem 

como de outros setores da sociedade que contribuirão para o fortalecimento da 

resistência camponesa. A noção de apropriação é central para a História Cultural. “a 

apropriação é concebida como um dos procedimentos maiores através dos quais os 

discursos são dominados e confiscados pelos indivíduos ou instituições que se 

arrogam o controle exclusivo sobre eles” (CHARTIER, 1991, p.180). 

 

O Médio Mearim. 

Segundo Marcia Milena Galdez Ferreira (2015, p.100), “configurar a região do 

Médio Mearim é concebê-la enquanto constructo histórico, espaço praticado, 

personagem envolvido e envolvente na trama, nas experiências ordinárias que, nele 

e a partir dele, se instituem”. O Médio Mearim é entendido, portanto, como lugar que 
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vai sendo construído e modificado através das diversas experiências e culturas 

humanas que nele coexistem. 

É nesse cenário fluido e movediço que as experiências humanas vão sendo 

desenvolvidas e recriadas. 

O Médio Mearim engloba atualmente 21 municípios, dentre os 

quais sobressaem: Bacabal, Bom Lugar, Esperantinópolis, 

Igarapé Grande, Lago do Junco, Lago dos Rodrigues, Lago 

Verde, Lima Campos, Olho D Água das Cunhãs, Pedreiras, Pio 

XII, Santo Antônio dos Lopes, Poção de Pedras, Vitorino Freire, 

São Luiz Gonzaga do Maranhão, Trizidela do Vale. Configura-

se, nas décadas de 1930, 1940 e 1950 e 1960, como região 

dotada de águas e de terras disponíveis para o plantio. 

(FERREIRA, 2015, p.45). 

Nas décadas de 1930, 1940, 1950 e 1960, como salientado pela autora, essa 

região receberá um contingente significativo de migrantes nordestinos vindos do 

Ceará, Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Norte dentre outros, que virão ocupar as 

imensas  terras do vale maranhense. Esses migrantes irão produzir uma verdadeira 

mudança na cartografia social da região introduzindo formas diversas de 

organização da terra e do trabalho. 

Em fins da década de 1960 e inicio dos anos 1970 a região do Médio Mearim 

passará por mudanças irreversíveis. A efetivação da Lei Terras Sarney, causará um 

verdadeiro impacto no campo maranhense. Com a implementação da lei, os 

posseiros serão expropriados de suas terras, em detrimentos dos grandes 

latifúndios. A Grilagem, um dos efeitos mais nocivos da lei de terras, provocará 

conflitos por todo o campo maranhense. 

Nessa região, segundo Luis Pedrosa (s/d) a fusão de grupos camponeses 

oriundos de trajetórias e tragédias distintas afirmou novas estratégias de resistência 

na posse. Grupos de homens e mulheres trabalhadoras e trabalhadoras rurais irão 

empreender formas de resistir às usurpações das terras por eles ocupadas. 

A questão agrária no Maranhão, por isso mesmo, sempre 

representou a história dos confrontos entre trabalhadores rurais 

(tidos como primitivos e fadados ao desaparecimento) e os 

ascendentes agentes sociais, representantes da modernidade 

e do desenvolvimento, afinados com novos paradigmas de 

progresso, apregoados corriqueiramente pela tecnocracia 

estatal. (PEDROSA s/d, p.3) 
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Terra, Conflitos e militância: História, Resistência e Memórias. 

Nesse trabalho privilegiamos a análise da narrativa da trajetória de uma 

militante rural ligada a um movimento de Animação de Cristão no Meio Rural ACR, 

entidade ligada a Igreja Católica. 

Guilhermina de Lima de Aguiar Silva nasceu em 1957 em Bernardo do 

Mearim, na época, povoado de Pedreiras, mas cresceu em Lago da Pedra. Seus 

pais trabalhavam em roça e tiveram, ao todo, doze filhos. Os pais nasceram no 

Maranhão, porém, acredita que os avós paternos tinham origem cearense e se 

fixaram em povoados do município de São Luiz Gonzaga. Os avós maternos 

migraram de Matões para a região de Bernardo do Mearim, devido a uma seca que 

ocorreu em 1930. “O que trouxe eles pra cá, pelas histórias que eu ouvia deles, foi 

exatamente é... Foi a migração provocada pela questão de seca, né” 

(GUILHERMINA, 2014). Quando moraram em Lago da Pedra, viam migrantes 

nordestinos delimitarem hectares de terras para si, utilizando cercas, diferente dos 

que já moravam lá.  

A vida de Guilhermina é marcada desde muito cedo pela sua participação em 

ações envolvendo a luta pela terra. Ao adentrar na década de 1970 em grupo de 

jovens da Igreja Católica começa a ter contato com os efeitos produzidos no campo 

maranhense pela efetivação da lei de terras. 

É participando de grupo de jovem ainda na década de 70, 

nessas coisas. Então, em Lago da Pedra quando eu morava lá 

na zona rural, eu fui convidada pelo padre da paróquia mais um 

grupo de lavradores que já participava com os jovens dali 

pr’aquela cidade, né, pra tomar conta de uma casa, onde seria 

uma referência, um ponto de apoio para lavradores. 

(GUILHERMINA, 2014, grifos meus). 

A narrativa de Guilhermina é marcada por uma riqueza de experiências que 

demonstram as marcas do tempo vivido: desde a infância, quando presencia a 

chegada ao Maranhão de grandes contingentes de migrantes nordestinos que 

começam a se estabelecer nas terras e introduzem novos tipos de organização e de 

vivência. 
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E esses migrantes que vinham de outros estados eles já eram 

influenciados por uma cultura diferenciada, né, eles já tinham 

experiência mais da agricultura, sabendo que o maranhense... 

que, às vezes, eu fico... eu arranjo muita confusão quando as 

pessoas tacham a gente de preguiçoso, que como eu conheço 

isso, vivi isso na pele, eu não tenho coragem de chamar o 

maranhense de preguiçoso. Mas, é uma questão cultural, essa 

cultura indígena, africana que não tem essa visão de lucro, né. 

Você faz hoje, come e no outro dia vai no lago, pesca o peixe 

e come tudo de novo e o problema é resolvido, então, naquele 

momento era assim. Quando chega os cearenses, 

pernambucanos, que já vêm de uma outra cultura de acúmulo 

de bens, então, aí eles começam a fazer cerca. Então, a cerca 

apareceu exatamente nesse período, por essas pessoas, 

porque o maranhense mesmo não conhecia cerca. 

(GUILHERMINA, 2014, apud FERREIRA,2015, grifos meus). 

Os conflitos também se fazem presentes na construção narrativa de 

Guilhermina, conflitos violentos que dizimaram um grande número de trabalhadores 

rurais e que contavam diretamente com a presença do estado, através dos corpos 

de policia. “É... agora vale ressaltar que por trás de, não por trás desse conflito, a 

gente nem pode usar por trás, porque a gente via de fato, era a presença do Estado, 

né, policiamento” (GUILHERMINA, 2014). 

É, nesse entremear de olhares que várias experiências são recontadas e 

reconstruídas, “ora, do mesmo modo que umas autobiografias podem dizer que uma 

entrevista de História Oral é, ao mesmo tempo, um relato de ações passadas e um 

resíduo de ações desencadeadas na própria entrevista”. (ALBERTI, 2006, p.169).   

Guilhermina em 1983 é transferida para Bacabal onde passa a ser 

responsável, juntamente com uma equipe, por trabalhadores e trabalhadoras rurais, 

no Maranhão e Piauí, a nível nacional pela ACR (Animação dos Cristãos no Meio 

Rural) que atuava em parceria com a CPT (Comissão Pastoral da Terra). 

Na narrativa de Guilhermina, a militância junto a esses trabalhadores rurais é 

um traço recorrente. Ela sinaliza que seu trabalho de atuação, juntamente com outros 

integrantes da ACR, se fazia efetivo nas várias localidades onde os conflitos 

possessórios ocorriam, “a ACR – Animação dos Cristãos no Meio Rural era um, é 

um movimento. Então, tem mais essa função de.... com base no Evangelho, motivar 

as pessoas, despertar nas pessoas as consciências delas”. (GUILHERMINA, 2014, 

grifos meus) 
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O trabalho de militância é descrito como uma ferramenta importante de 

conscientização e mobilização dos trabalhadores e trabalhadoras rurais.  

Assim, Guilhermina monta cada palavra de sua trajetória de militância, de 

conscientização e também de vida familiar. Ela busca relacionar certos 

acontecimentos marcantes em sua trajetória a acontecimentos que foram marcantes 

no campo dos conflitos agrários. Ela cita o caso do conflito que aconteceu na 

localidade de Aldeia, que na sua memória é algo profundamente marcado. 

Foi em 86. Foi em 85... Meu filho nasceu em junho de 86. Foi 

no final de 85. Esse episódio foi no mesmo período, esse que 

eu estava presente foi na Aldeia. Só que foi na semana depois 

do que aconteceu em Vitorino Freire. Mas aí deve ter sido no 

final de outubro de 85 e esse na Aldeia, onde eu estava 

presente, foi dia 3 de novembro, não esqueço nem o dia, 3 de 

novembro de 85. Eu tava com dois meses de grávida dele. 

(GUILHERMINA, 2014, grifos meus). 

A marca do acontecimento na sua história pessoal é tão profunda, que 

Guilhermina Aguiar lembra que nesse período estava grávida do seu primeiro filho. 

“ao privilegiar a analise dos excluídos, dos marginalizados e das minorias, a História 

Oral ressaltou a importância de memórias subterrâneas que, como parte integrante 

das culturas minoritárias e dominadas, se opõem á “Memória oficial”“. (POLLACK, 

1989, p.2) 

O tempo passou, mas as lembranças ainda continuam nítidas na memoria de 

Guilhermina. Foram tempos difíceis aqueles, mas foram também tempos de muito 

trabalho. Na sua militância Guilhermina Aguiar foi perpassada por muitos saberes 

que a ajudaram a dar maior consistência às suas atividades, estudou textos jurídicos, 

teológicos e muitos outros. As ideias e manifestações da Teologia da libertação 

estiveram presentes nessa trajetória. Era importante instigar nos trabalhadores suas 

dimensões de cristão, cidadão e ser humano, estimulando-os a lutar pelos seus 

direitos, e a resistir contra os processos de desenvolvimento que os colocava no 

limbo. 

É... a gente lia muito... tinha  um texto, alguma coisa que era 

aquela voz, era muito ligada a ao evangelho de João, “A voz 

que clama do deserto”, né, era muito trabalhado, o Êxodo, não 

é?! A história de Moisés e tudo. Então, era isso que a gente 

trabalhava com eles. Ah e como a organização em 
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comunidades, nós trabalhávamos muito os Atos dos Apóstolos 

no começo dos cristãos. Então, essa era a base da reflexão 

que a gente fazia, aliás, a gente ainda faz hoje. Não com a 

mesma intensidade, né, mas continua. (GUILHERMINA, 2014, 

grifos meus) 

Nesse sentido, Guilhermina passa a ser construída através da própria 

experiência de militância que ela realiza com trabalhadores. O trabalho de militância 

proporciona a ela ter contato com múltiplos saberes e com múltiplas experiências de 

lutas que vão moldando a sua própria trajetória enquanto militante, enquanto mulher 

que luta pelo direito dos seus irmãos a terra. 

 Na narrativa de Guilhermina os temas que marcam sua trajetória de vida são 

terra, conflito e militância. Assim ela resume a interpretação de sua trajetória: a terra 

como objeto de disputa e geração de conflitos: a militância no combate às 

expropriações das terras dos trabalhadores. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

“Então, essa história da terra aqui, ela é muito pesada”. 

A análise das trajetórias e experiências de militantes rurais insere-se nesse 

contexto de resistência frente aos diversos tipos de violência pelos quais os mesmos 

passam no campo: violência cultural que os retira de suas áreas de produção e 

moradia e os expulsos para outras regiões, inserindo-os em outra lógica de vivência; 

violência física, uma vez que muitos trabalhadores são mortos defendendo o seu 

direito à terra. Na organização desses grupos de trabalhadores rurais a influência da 

Teologia da Libertação e de outros setores sociais é de importância relevante na 

resolução das contradições vivenciadas por esses sujeitos. A vivência desses 

camponeses nessas mobilizações nos permite visualizar os diversos 

desdobramentos que caracterizam os conflitos agrários no Maranhão.  

Buscamos traçar, por meios da analise da trajetória e experiência de vida e 

trabalho de uma mulher militante, como grupos de homens e mulheres se articulam 

e criam mecanismos de mobilização contra os efeitos complexos e contraditórios da 

luta pela terra no interior do Maranhão. A partir do trabalho de militância de 

Guilhermina é possível entender como a região do Médio-Mearim passará por 
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mudanças significativas desde a chegada de migrantes nordestinos até a efetivação 

da Lei de terras Sarney. 

O estudo da trajetória de vida de Guilhermina Aguiar aqui apresentado indica 

como a participação dela foi importante na resolução de várias questões agrárias 

nessa região: a luta era pela resistência na posse da terra. “... de forma mais indireta, 

então a gente fazia esse trabalho de conscientização pra esse pessoal manter-se na 

terra até conquistar a terra”. 

Guilhermina se orgulha das iniciativas e da militância, do papel que a ACR 

teve para os municípios afetados pelos conflitos. 

Se hoje eu vou às vezes pra São Luís Gonzaga, eu vou em 

alguns municípios por ai, a gente fica orgulhosa em saber que 

contribuiu, principalmente no Lago do Junco que é um 

município que tem independência, a zona rural tem 

independência total da sede, né? ela não depende da sede. Ou 

seja, um município que realmente combateu o êxodo rural, né? 

Então, por isso, hoje eles são, é um município muito bem 

estruturado e eu fico feliz, que quando eu vou lá e vejo que a 

gente contribuiu pra que hoje essas pessoas estivessem 

daquele jeito, né? (GUILHERMINA, 2014, grifos meus) 

Objetivou-se também nesse estudo compreender as ideias e doutrinas que 

influenciam na organização dessa resistência politica. Uma vez que setores da Igreja 

Católica no decorrer dos anos 1970, ”tornaram-se uma principal força opositora ao 

regime militar, denunciando em nome do Evangelho não somente as violações de 

direitos humanos, mas também o modelo de desenvolvimento desumano e injusto e 

fundado na opressão econômica e social dos pobres promovidos pela ditadura”. 

(LOWY, 2007, p.423 apud BARBOSA, 2015, p.57) Cabe a compreensão aqui não só 

das ideias e doutrinas católicas, como também das influencias de outros setores da 

sociedade no fortalecimento desses embates agrários. 
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LITERATURA NO ENSINO DE E/LE: Pablo Neruda, Mario Vargas Llosa e 

Eduardo Galeano em foco 

Alessandra Ferro Salazar Caro170  

Liana Márcia Gonçalves Mafra171 

 
Resumo: Esta proposta é fruto da experiência no ensino que observa a carência de 

materiais autênticos e adequados acerca da utilização da literatura latino-americana 

no ensino. Desse modo, busca-se constantemente a elaboração de atividades 

complementares para aplicação de textos literários, sem tradução, em aulas de E/LE. 

Considerando que os textos literários são também expoentes da língua, marcados 

pelo contexto histórico e social no qual a obra foi escrita, estimula uma capacidade 

linguística mais aprimorada e possibilita ao aluno o reconhecimento da própria 

identidade. Esta reflexão tem base em expoentes da literatura latino-americana, que 

permitirá a tessitura de algumas considerações sobre a inserção de elementos 

literários nas aulas de espanhol: Mário Vargas Llosa e Eduardo Galeano. Em suma, 

baseando-nos na escrita dos autores apresentar-se-á sequências didáticas 

metodológicas com textos literários, para a exploração de temáticas relativas ao 

contexto social e histórico da América Latina em sala de aula.  

Palavras-chave: Literatura. Latino-americana. Proposta didática. 

 
INTRODUÇÃO: importância do ensino de literatura 

Há algum tempo tem-se discutido acerca de metodologias para trabalhar a 

literatura na sala de aula e, com isso, levar o aluno a conhecer as obras literárias de 

forma prazerosa e com significado. Sobretudo, dentro da aula de língua espanhola 

como língua estrangeira172, E/LE, no intuito de provocar a curiosidade de conhecer 

uma determinada sociedade, uma cultura diferente ou até compreender a sua própria 
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cultura, entendendo determinados fatos e comportamentos e não restringindo a 

literatura apenas para o ensino de ortografia e estruturas morfossintáticas.  

O professor, como mediador do conhecimento em seu âmbito laboral, precisa 

ter objetivos claros para trabalhar com a literatura, levando em consideração o nível 

da turma e característica dos alunos. O ensino de literatura nas aulas de E/LE é 

importante porque nos permite o conhecimento da realidade, de aspectos políticos, 

étnicos, sociais, valores de determinado espaço e tempo.  

As personagens construídas representam um passado ou presente, por mais 

que sejam fictícias, elas foram construídas dentro de um contexto histórico. Antonio 

Candido (2004: 55) afirma que o romance se baseia, antes de mais nada, num certo 

tipo de relação entre o ser vivo e o ser fictício, manifestada através da personagem, 

que é a concretização deste.   

A literatura, através do trabalho dos grandes literários com os seus 

maravilhosos textos, vem sendo uma fonte de inspiração para os historiadores, 

geógrafos, linguistas, psicólogos, sociólogos. Ferreira (2012) a qualifica como “fonte 

fecunda” e envolve o conhecimento de narrativa histórica e narrativa literária, 

estabelecendo uma interação entre contextos sociais, históricos e culturais.  

Em nossa prática diária enquanto professores de língua espanhola, 

procuramos elaborar nossas atividades complementares baseadas em texto literário, 

devido à escassez de materiais autênticos. Alan Bird (1979: 294) afirma: a este 

respecto que con el uso de textos literarios auténticos en clase, los alumnos no sólo 

adquieren una mayor motivación, sino que puede observarse un aumento de su 

confianza y destreza lingüística cuando sienten que están manejando los materiales 

y la literatura de la “vida real”. 

Desse modo, observamos que a literatura é um recurso didático pedagógico 

prazeroso, com a diversidade de temas que podem ser explorados como: submissão, 

opressão, conflitos, educação, relação de poder, política, injustiça, amor, morte, 

conduzindo ao aluno a uma reflexão e à compreensão da sua própria identidade.  

Para isso, devemos considerar alguns pontos na hora de selecionar um texto 

literário para trabalhar em sala de aula: escolher textos cuja linguagem esteja de 

acordo com o nível do aluno; textos que venham provocar reflexão associando com 

sua realidade, ou seja, textos significativos; textos que possam ser trabalhados 

diferentes atividades; textos motivadores que desperte o interesse do aluno. Para 

que o professor tenha êxito em sala de aula é necessário que o mesmo seja 
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estrategista, que procure fazer um trabalho interdisciplinar com outras disciplinas ou 

linguagens como o cinema, a fotografia, dentre outros.   

A interdisciplinaridade é uma das propostas dos os Parâmetros Curriculares 

Nacionais – PCNs, visando um trabalho harmonioso entre distintas áreas do saber, 

favorecendo o desenvolvimento cognitivo do alunado, visando um saber crítico-

reflexivo. Assim, em BRASIL, (2002: 30) na perspectiva interdisciplinar. 

os conhecimentos não são mais apresentados como simples 

unidades isoladas de saberes, uma vez que estes se inter-

relacionam, contrastam, complementam, ampliam e influem 

uns nos outros. Disciplinas são meros recortes do 

conhecimento, organizados de forma didática e que 

apresentam aspectos comuns em termos de bases científicas, 

tecnológicas e instrumentais. 

Contribuindo, assim, com o desempenho das aulas, estimulando o ensino- 

aprendizagem, edificando o conhecimento dos alunos, tendo como base os PCNs, 

possibilitando ao professor desenvolver estratégias de ensino de uso complementar 

dos livros didáticos, permitindo ao aluno ter acesso a diversas culturas, analisar e 

conhecer a formação de sua história, compreender a sua geografia, dentre outros 

aspectos de aquisição cognitiva. 

Essa interdisciplinaridade enriquece o desempenho das atividades 

educacionais e viabiliza o poder de reflexão que serve como principal fio condutor da 

construção de identidade do indivíduo a partir dessa imersão que consiste na troca 

de saberes que se dá no processo dinâmico e eficaz à luz das práticas pedagógicas 

e que, portanto, asseguram aos alunos maiores chances de percepção intelectual 

potencializada pelo desejo de aprender. 

 

OS AUTORES EM FOCO 

Mario Vargas Llosa 

Jorge Mario Pedro Vargas Llosa, primeiro Marquês de Vargas Llosa, é 

escritor, jornalista, doutor em Filosofia e Letras, ensaísta, político, nasceu no dia 28 

de março de 1936 na cidade de Arequipa no Peru. Filho de Ernesto Vargas Llosa e 

Dora Llosa Ureta. Foi criado pelos avós maternos com todas as regalias até 

completar dez anos, Quando ele nasceu seus pais já estavam separados e a mãe 
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lhe informou que o pai havia falecido, porém depois ela entrou em contradição 

afirmando que o pai não havia morrido. Com o retorno do pai, Mario passou a viver 

com ele, conheceu o Peru que ele nunca imaginou que existia. A partir daí, Mario 

submerge na literatura.  

Vargas Llosa foi e é laureado com vários prêmios, inclusive com o mais 

desejado pelos escritores. Em 2010, ele foi condecorado com o Prêmio Nobel da 

literatura, na atualidade ele é o único Nobel vivo da América do sul, tornou-se um 

intelectual mais influente do Peru. Seu país apresenta fortes semelhanças com o 

Brasil, visto que o Peru é um país que também demonstra fragilidades de ordem 

política e social e revela ampla miscigenação em suas etnias. 

O autor apresenta-se como crítico das ditaduras e defensor das causas dos 

oprimidos. Estudou na Universidade de São Marcos, onde, segundo ele “la estaban 

los cholos índios, negros y mestizos” revoltados com o sistema opressor da ditatura 

que assolava o Peru naquela época. Desta forma contrariou os próprios pais que 

desejavam que o filho fosse estudar na UNI, uma universidade onde predominavam 

os “branquinhos”, enquanto Mario queria estar junto das classes socialmente menos 

favorecidas.  

Em 1950, é enviado pelo pai ao Colégio Militar Leôncio Prado, onde 

permaneceu dois anos em regime interno. Ali suportou férrea disciplina. Essa 

instituição o inspirou a escrever seu primeiro romance A cidade e os cachorros, obra 

traduzida a mais de 30 idiomas. Com essa narrativa retrata a carrasca rotina dos 

cadetes no Colégio Leôncio Prado em Lima.  

Entre 1950 e 1960, Vargas Llosa foi reconhecido em todo mundo ao abordar 

os conflitos da sociedade peruana em suas narrativas. As ficções que mais 

ganharam destaque foram: Os chefes (1959), A Cidade e os Cachorros (1963), A 

Casa Verde (1966), Los Cachorros (1967) e Conversa no Catedral (1969).  Vargas 

Llosa aponta que: “No coração de todos esses livros chameja um protesto”. Em suas 

obras, de forma geral, aborda a rigidez dos padrões educacionais, a violência, as 

contradições, a exploração sexual, o medo, a opressão, a hipocrisia, colocando em 

pauta os valores dos seres humanos manifestando um desejo de liberdade para 

expor as suas ideias, deter a alienação cultural, combater a injustiça e denunciar os 

ditadores. Como podemos perceber nesse fragmento retirado do livro de conto Os 

chefes (2005: 19-20):  
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¿Por qué quiere que todos saquemos notas bajas? ¿Por 

qué...?  

Ferrufino se había acercado. Casi lo tocaba con su cuerpo. Lu, 

pálido, aterrado, continuaba hablando: 

_¡...estamos ya cansados... 

_¡Cállate! El director había levantado los brazos y sus puños 

estrujaban algo. _¡Cállate! -repitió con ira-. ¡Cállate, animal! 

¡Cómo te atreves!  

Lu estaba ya callado, pero miraba a Ferrufino a los ojos como 

si fuera a saltar súbitamente sobre su cuello: "Son iguales, 

pensé. Dos perros". De modo que has aprendido de éste. Su 

dedo apuntaba a mi frente. Me mordí el labio: pronto sentí que 

recorría mi lengua un hilito caliente y eso me calmó. 

_¡Fuera! -gritó de nuevo-. ¡Fuera de aquí! Les pesará.  

Salimos. 

Os Chefes173 é um livro composto por seis contos: Día de domingo, El desafío, 

El hermano menor, El abuelo, Un visitante e Los Jefes. Nesta obra Mario Vargas 

Llosa, explora a serra peruana, a juventude com os seus conflitos e a violência.  Los 

jefes é o conto que deu nome ao livro, este conto tem como ambiente o Colégio 

Nacional de San Miguel de Piura, onde os estudantes do ensino médio planejavam 

uma manifestação contra o diretor Ferrufino, que resolveu marcar as avaliações sem 

avisar aos alunos, isso despertou revolta e preocupação nos estudantes. Devido a 

essa situação houve brigas entre os alunos que apoiavam ao diretor contra os alunos 

que se manifestavam contra a direção da escola. Finalmente, o diretor conseguiu 

controlar a situação e impor suas rígidas regras.  

A Cidade e os Cachorros174 (1963) é uma obra com profundo espírito crítico. 

A trama se desenvolve no Colégio Militar Leoncio Prado, em Lima, local onde recebia 

                                                           
 

 

 

173 Com esta obra Mario Vargas Llosa recebeu o prêmio Leopoldo Alas (Espanha) 
174 Com esta obra, Mario Vargas Llosa foi laureado com o prêmio Nobel da literatura em 2010. 
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jovens oriundos de distintas regiões do Peru, possuía um violento regimento de 

conduta e funcionava como uma metáfora do Peru. A obra inicia com o roubo dos 

exames de química, levando Ricardo Arana delatar o suspeito, com isso, o suspeito 

é expulso e os demais sofrem severas retaliações conduzindo o colégio a uma 

terrível crise organizacional. Outros personagens que chamam atenção é Alberto e 

Jaguar. O primeiro escreve romances eróticos com o intuito de trocar por cigarros e 

bebidas. Ele aproveita o seu lado escritor e faz duras críticas à sociedade peruana, 

enquanto Jaguar é o líder do círculo, tem temperamento forte, manipula, dissimula e 

oprime os demais cadetes.  A obra ganhou adaptação para o cinema pelo diretor 

peruano Francisco Lombardi. Um grande cineasta da época e, portanto, capta nessa 

obra o clima opressivo descrito no romance revelando um microcosmo social onde 

todos convivem em sociedade diversa, complexa e disciplinada.  

Uma ideia de dominação onde cada espaço conquistado dentro da escola 

denotava poder, demarcando assim relações de hierarquia e status. Os grupos 

sociais definem o poder conforme este lhe impõe num dado momento histórico. 

Como é possível perceber no discurso do coronel: “Dormir perto do prócer epônimo 

é coisa que se deve conquistar. Daqui para frente, os cadetes de terceiro ocuparão 

os alojamentos do fundo. E aos poucos, com os anos, vão se aproximar da estátua 

de Leoncio Prado.” (VARGAS LLOSA, 2013: 21) 

A Casa Verde (1966) retrata a história de um bordel na cidade de Piura, era 

uma casa verde localizada em uma zona afastada do centro da cidade, onde um 

misterioso forasteiro resolve construir uma casa de cor verde, de dois andares e 

diversas acomodações. Com o passar do tempo os moradores descobre as reais 

intenções de Anselmo o forasteiro. A casa é diariamente visitada por mulheres 

desconhecidas, que na realidade são prostituas, corruptos e criminosos. Com esse 

romance, Mario Vargas Llosa consolidou sua escrita como um dos principais 

representantes da literatura latino-americana.  

Los Cachorros (1967) retrata o trauma de um estudante de uma escola 

localizada no bairro de Miraflores, onde um animal extirpa os órgãos genitais de um 

aluno, provocando neste um sentimento de inferioridade diante dos demais. 

Conversa no Catedral (1969), por sua complexidade literária, moral e de 

argumentação, é reconhecida como uma das grandes produções de Vargas Llosa. 

Segundo o autor, é o romance mais trabalhoso entre revisões e reescritas. A obra 

se divide em 4 livros e estes em capítulos, retrata a ditadura do general Manuel 
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Odría, as ideias comunistas de Santiago, a exploração sexual, a corrupção do 

sistema ditatorial. A trama passa em vários lugares: um em Lima onde apresenta os 

vícios, a pobreza, a extorsão que se alastra por toda Lima. No âmbito do Governo, 

representa toda a política do país, a corrupção, a falta de escrúpulo, as censuras. 

Retrata o ambiente da cidade de Chincha, cidade do serrano Cayo Bermúdez e do 

zambo Ambrosio, e da cidade de Ica cidade de Hipolito, chofer de Cayo Bermúdez  

e Pucalpa, local de todas as desgraças de Ambrosio. 

 

Eduardo Galeano 

Eduardo Germán Hugbes Galeano nasceu em Montevidéu em 1940 e morreu 

em abril de 2015. Durante sua vida atuou em várias atividades: foi mensageiro e 

desenhista, operário em uma fábrica de inseticida, cobrador, taquígrafo, editor, 

diagramador, caixa de banco e peregrino pelos caminhos da América. O autor 

costumava dizer que morreu algumas vezes durante sua trajetória, mas que sempre 

há ressuscitado. 

Em Montevidéu foi diretor de alguns semanários e jornais, que foram 

gradativamente fechados. Em plena adolescência, com treze anos, inicia no 

jornalismo no semanário socialista El Sol, desenhando charges. Com 19 anos atuou 

como chefe de redação do semanário Marcha175 (1961-64), uma publicação que 

formou e influenciou uma geração inteira de latino-americanos, durante um largo 

tempo, com a participação também de Ángel Rama, Mario Vargas Llosa, Mario 

Benedetti, Salvador Puig, Carlos Real de Azúa, Sarandy Cabrera, Hugo Alfaro, 

dentre outros. Carlos Quijano fundou a revista em 1939, e o secretário de redação 

era Juan Carlos Onetti.  

                                                           
 

 

 

175 Publicação que durante décadas deu voz às letras uruguaias e que foi silenciada em 1974 pela ditadura. O 

semanário seguia a vertente político-cultural, e firmou-se com uma linha editorial independente, artesanal e 

intelectual. Este semanário era pouco jornalístico, era complexo, exigente, estabelecendo-se como tribuna 

intelectual para o Uruguai e para a América Latina.  
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Galeano foi também diretor do jornal socialista Época (1964-1965), aos 22 

anos, e diretor de publicações da Universidade de Montevidéu (1964-1973). A 

precocidade no jornalismo é acompanhada por uma prematura atividade política.  

Em 1973, após o golpe militar no Uruguai, Galeano foi preso e expulso do 

país, em razão de sua postura ideológica e participação ativa no movimento 

revolucionário, transferindo-se para Buenos Aires onde fundou e dirigiu a revista 

cultural Crisis. Em 1975, na Argentina, depois do golpe de Estado que leva à 

presidência o general Videla, é incluído na lista negra do regime, sofrendo também 

perseguição política e ameaças de morte da Triple A176 e forçado a um novo exílio. 

Instala-se na Espanha, que se encontra na época na passagem histórica à 

democracia depois da ditadura de Franco. Reside em Calella, vilarejo no norte de 

Barcelona, e lá, por 12 anos, publica em revistas espanholas e colabora com uma 

rádio alemã e um canal de televisão mexicano. Dirige duas coleções da editorial 

Granica de Barcelona. No início de 1985, regressa ao Uruguai após um exílio na 

Argentina e na Espanha.  

Em sua vasta bibliografia convivem o jornalismo, o ensaio e a narrativa, 

comportando-se, sobretudo, como um cronista do seu tempo, que retratou a 

sociedade contemporânea acentuadamente, penetrando em suas chagas e em seus 

fantasmas diários. Seu estilo é variado e vai além da categorização ortodoxa dos 

gêneros literários quando combina jornalismo, história, análise política e ficção.  

O jornalismo é a vértebra de sua escrita, a ponto de, às vezes, não se 

conseguir separar sua obra literária de seu papel como um jornalista comprometido. 

Com a obra que lhe deu maior visibilidade, e críticas também, Las venas abiertas de 

América Latina177, publicada em 1971, condenou a opressão de um continente e a 

                                                           
 

 

 

176 Alianza Anticomunista Argentina (Triple A ou AAA). Na Argentina no governo de Isabel Perón (1974-1976), 

a Triple A foi um esquadrão da morte de extrema direita. E tinha como objetivo, através de assassinatos de 

partidários do governo peronista, intelectuais, escritores, historiadores, desestabilizar o governo. Na ditadura 

militar, a AAA apoiou o regime liderado por Jorge Videla. 
177 Galeano adquiriu fama continental com esta obra. Um livro sobre a economia política do continente, que o 

converte em um dos mais célebres escritores da América. Pode-se ter uma compreensão sobre a obra na tese de 

doutorado de Lindinei Silva (2011), onde se realiza uma análise da narrativa de Las Venas Abiertas e a 

configuração de Eduardo Galeano como intelectual latino-americano. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Esquadr%C3%A3o_da_morte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Extrema_direita
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jorge_Rafael_Videla
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submissão ao imperialismo. Esta obra foi traduzida para dezoito idiomas e sempre 

foi alvo de inflamados elogios e críticas. 

O Galeano jornalista junta-se ao Galeano narrador e produz outras obras onde 

prolonga sua visão sobre a América. Da novela curta Los días siguientes178 (1963) 

aos relatos de Vagamundo (1973) transcorrem dez anos, contudo o autor mantém a 

mesma percepção dos fatos. La canción de nosotros (1975) recebeu o Premio 

Novela de Casa de las Américas179. A obra de 1978, Días y noches de amor y de 

guerra, retrata os dias difíceis da ditadura na Argentina e no Uruguai. 

Com a trilogia Memória del fuego (1982, 1984, 1986) o autor recupera o 

passado indigenista e a obra narra a odisseia das Américas, centrando-se nos fatos 

mais cotidianos, apoiada em uma rigorosidade de fontes em que se entrecruzam 

crônicas históricas com pinceladas de presente. Desta trilogia formam parte Los 

nacimientos (1982), Las caras y las máscaras (1984) e o Siglo del viento (1986). 

Na obra Días y noches de amor y de guerra, o autor narra os atos arbitrários 

da ditatura militar e tenta reconstruir, através de sua memória, a memória de seus 

companheiros que, assim como ele, foram expulsos, exilados de seus países por 

não se alinharem ao regime militar, ou ficaram em seus países sofrendo 

perseguições, ou foram mortos, ou silenciados. 

Através desta obra, Eduardo Galeano registra um período conturbado da 

América, especificamente do Uruguai. Contudo, as ações arbitrárias relatadas por 

ele eram comuns na ditadura da Argentina, do Chile, do Brasil, do Paraguai. A sua 

memória junta-se à memória de outros, ou seja, recupera a memória daqueles que 

sofreram censuras, prisões, perseguições, violências, foram desaparecidos e/ou 

mortos. Tais atos do regime ditatorial são narrados com frequência na obra. O 

desaparecimento, por exemplo, era uma modalidade repressiva muito comum na 

política do regime deixando marcas até hoje, pois figura como um ato de violência, 

                                                           
 

 

 

178 Esta obra, assim como Los fantasmas del día de León (1967) alinham-se mais à corrente existencialista da 

literatura uruguaia da época.  
179 Em duas ocasiões, em 1975 e 1978, Galeano recebeu o prêmio Casa de las Américas. Também o prêmio del 

Ministerio de Cultura del Uruguay, 1982, 1984 e 1986. Em 1989, recebeu nos Estado Unidos o American Book 

Award por Memoria del fuego. Prêmio Stig Dagerman, 2010 e Premio Alba de las letras, 2013. E foi 

homenageado na II Bienal Brasil do Livro e da Literatura –Brasília que ocorreu do dia 11 a 21 de abril de 2014. 
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no qual o desaparecimento foi forçado, sequestrado ilegalmente, praticado pelos 

representantes do Estado, contudo, o Estado se exime da responsabilidade de todos 

os atos.  

Com o fim das ditaduras, vários desaparecidos não foram encontrados nas 

prisões, nem voltaram para casa com as leis de anistia, pois estavam mortos. Com 

a redemocratização, a figura do desaparecido passou a ser sinônimo de morte 

violenta, ou seja, ficou exposto que os desaparecidos foram sequestrados, 

torturados e executados pelo Estado, deixando explícito para a sociedade que essas 

execuções foram uma das posturas ilegais com que agiu o Estado, baseando-se na 

premissa básica da política do desaparecimento, na qual “se não havia um corpo, 

não havia vítima; e se não havia vítima, não havia crime.” Isto isentava o Estado de 

suas responsabilidades diante da sociedade e diante dos familiares da vítima.  

Referindo-se à realidade de Guatemala, associando com a prática também 

realizada tempo depois na Argentina, Eduardo Galeano (2011: 09), no relato Hace 

diez años, yo asistí al ensayo general de esta obra, considera Guatemala como o 

primeiro laboratório latino-americano para aplicação da guerra suja, treinados e 

orientados pelos Estados Unidos. E a Argentina, tempo depois, seguiu a mesma 

prática de desaparecimentos: “El terror sale de las sombras, actúa y vuelve a la 

oscuridad. Los ojos enrojecidos en la cara de una mujer, una silla vacía, una puerta 

hecha astillas, alguien que no regresará: Guatemala 1967, Argentina 1977.”  

Nesta narrativa, Galeano, quando expõe que as pessoas são retiradas de 

suas casas, jogadas em terrenos baldios, furadas de tiros, mutiladas, queimadas, 

registra atos rotineiros naquele momento, comuns na Guatemala, na Argentina, no 

Uruguai, no Brasil. E esses corpos desaparecidos, na narrativa de Galeano, eram 

encontrados em rios, no mar, enterrados clandestinamente. Na Guatemala, em 1967, 

já não se podia pescar na zona Gualán, pois as redes traziam corpos, assim como, 

naquele momento, a maré do rio da Plata “devuelve pedazos de hombres”. Com 

ironia, Galeano expõe que em 76 a pena de morte foi incorporada ao código penal 

na Argentina, mas o país matava todos os dias (mortos sem cadáver), sem processo 

ou sentença e naquele momento o humor negro de Buenos Aires dizia que os 

argentinos estavam divididos em “aterrados, encerrados, enterrados y desterrados.” 

Para o autor, o Chile não tardou a imitar este procedimento bem-sucedido, sobretudo 

porque a política de desaparecidos evita escândalos e perguntas,  
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Un solo fusilado puede desencadenar un escándalo mundial: 

para miles de desaparecidos siempre queda el beneficio de la 

duda. Como en Guatemala, parientes y amigos realizan la 

peligrosa peregrinación inútil, de prisión en prisión, de cuartel 

en cuartel, mientras los cuerpos se pudren en los montes y en 

los basurales. Técnica de las desapariciones: no hay presos 

que reclamar ni mártires para velar. A los hombres se los traga 

la tierra y el gobierno se lava las manos: no hay crímenes que 

denunciar ni explicaciones para dar. Cada muerto se muere 

varias veces y al final sólo te queda, en el alma, una niebla de 

horror y de incertidumbre. (GALEANO, 2011: 11) 

As práticas eram semelhantes nos diferentes países sob o poder das 

ditaduras. Podemos perceber a semelhança nos atos ditatoriais nos relatos cujo título 

é Noticias180, nos quais descreve as práticas do período. As Noticias vêm da 

Argentina e do Uruguai, mas poderiam vir de qualquer lugar que passasse por um 

regime ditatorial. Elas expõem o apagamento e o silenciamento de pessoas, de 

documentos que podiam servir de provas e meios de denúncia dos crimes 

cometidos. No último relato da obra, o autor descrevendo uma situação na Argentina, 

noticia que a ditadura militar, em nome de “Deus, Pátria e Lar”, destrói o que é nocivo 

para o regime, purificando-o.  

 
Noticias181  
Desde Argentina.  
A las cinco de la tarde, purificación por el fuego. En el patio del cuartel del Regimiento 
Catorce, de Córdoba, el Comando del Tercer Ejército “procede a incinerar esta 
documentación perniciosa, en defensa de nuestro más tradicional acervo espiritual, 
sintetizado en Dios, Patria y Hogar”.  
Se arrojan los libros a las fogatas. Desde lejos se ven las altas humaredas. 
(GALEANO, 2011: 203) 

 

                                                           
 

 

 

180 Em Días y noches de amor y de guerra. Buenos Aires: Siglo Ventinuno Editores Argentina, 2011, pode-se 

encontrar as Noticias nas páginas 195, 198, 202, 203. 
181 Ao longo do livro, Galeano repete alguns títulos em narrativas diferentes que refletem fatos corriqueiros no 

contexto. Desse modo, há repetição constante de Sistema, Notícias, Os filhos, sonhos, Guerra da rua, guerra da 

alma. 
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Em um outro relato denominado de Noticias, Galeano refere-se à revista 

Marcha, publicação, que durante décadas, deu voz ao povo uruguaio e terminou 

sendo silenciada em 1974 pela ditadura.  

Noticias 
Desde Uruguay. 
Han quemado las colecciones y los archivos de Marcha. 
Clausurarla les parecía poco. Marcha había vivido treinta y cinco años. Cada semana 
demostraba, con sólo existir, que no venderse era posible. Carlos Quijano, que la 
dirigió siempre, está en México. Se salvó raspando. Marcha ya no existía y Quijano 
insistía en quedarse, como velándola. Llegaba a la redacción a la hora de siempre y 
se sentaba ante el escritorio y ahí permanecía hasta el anochecer, fantasma fiel en 
el castillo vacío: abría las pocas cartas que todavía llegaban y atendía el teléfono, 
que sonaba por error. (GALEANO, 2011: 202) 
 

Sobre a revista, Enrique Serra Padrós (2013: p. 86) esclarece que durante a 

ditadura uruguaia, a imprensa sofreu duras restrições. Escritores e jornalistas foram 

perseguidos. O emblemático semanário Marcha, entre outros, foi definitivamente 

proibido após desgastantes clausuras temporárias. Muitos dos seus integrantes 

foram presos, condenados ao ostracismo e/ou obrigados a exilar-se diante de 

ameaças de novas prisões ou de morte, como aconteceu com seu vice-diretor, o 

jornalista e maestro Julio Castro, sequestrado e desaparecido em 1977.  

Quando o Galeano coloca que “queimaram as coleções e os arquivos de 

Marcha. Fechar o jornal parecia pouco”, e Padrós expõe que “muitos dos seus 

integrantes foram presos, condenados ao ostracismo e/ou obrigados a exilar-se 

diante de ameaças de novas prisões ou de morte”, estamos diante de práticas de 

regimes ditatoriais comuns e naturais nesse período, assim como, o apagamento de 

qualquer fato, pessoa que pudesse servir de registro das ações do estado.  

Quando o autor estava ainda em Barcelona, mas já se aproximando a volta 

para o Uruguai, expõe que o exílio está lhe ensinando a ser humilde e a ter paciência. 

Vê o exílio como um desafio, que começa sendo um tempo de penitência, nascido 

de impotência e de derrotas. É necessário humildade e paciência para torná-lo um 

tempo de criação e para assumi-lo como mais uma frente de luta: “Entonces uno 

mira hacia adelante y descubre que la nostalgia es buena, tirón de tierra, señal de 

que uno no ha nacido de una nube, pero la esperanza es mejor.” O autor afirma ainda 

que esse processo não é fácil, principalmente quando lembra dos milhares de 

trabalhadores uruguaios condenados ao desterro em lugares distantes, em países 

que falam uma língua diferente e sentem e pensam de modo diferente e “donde el 
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exilio es una cotidiana lucha a brazo partido.” Ele acredita que teve sorte, tendo em 

vista que pode trabalhar com o que gosta e sabe e nunca deixou de escrever. Para 

o autor,  

El exilio me confirmó que la identidad no es cuestión de 

domicilio ni de documentos: soy uruguayo viva donde viva y 

aunque me nieguen el pasaporte. Y en estos diez años, que ya 

van para once, perdí el pelo pero nada más: se me han 

multiplicado la pasión solidaria, el impulso incesante de crear y 

de amar y la capacidad de indignación ante la injusticia. Yo 

estaba, siempre estuve, con el toro. Sigo estando. (GALEANO, 

2011: 209) 

O autor afirma ainda que acredita que logo haverá a liberdade e a anistia no 

Uruguai, contudo, expõe preocupação com o retorno dos exilados e se haverá 

trabalho para tanta gente que foi obrigada a viver fora do seu país.  

Y otra preocupación. ¿Nos envenenaremos mutuamente el aire 

los que nos fuimos y los que se quedaron y tuvieron que 

aguantarse adentro estos años tan duros? ¿Nos tomaremos 

mutuamente examen? ¿Caeremos en el juego mezquino del 

rencor y del reproche, olvidando que nadie se hace héroe por 

irse, ni nadie patriota por quedarse? Dos preocupaciones, 

pues. Todo lo demás es alegría. (210) 

A condição de desterrado expõe para o indivíduo sua fragilidade diante do 

poder político, sendo derrotado e punido com a deportação. Cada um reage à sua 

maneira diante dessa nefasta experiência. Enquanto uns ressignificam os 

acontecimentos e adaptam-se às mudanças, outros se desestruturam, sofrendo 

todos os impactos do regime. Sobretudo porque nessa época o regime censurou, 

torturou, fuzilou, e a dor causada não foi somente a física, que deixa marcas, feridas 

e sangue exposto. O regime autoritário também manipulou a memória, mutilou a 

história, deixou chagas na alma e traumas nas vidas. E para resistir às atrocidades, 

a pena de Eduardo Galeano não se silenciou e tentou corrigir, por meio da ação dos 

personagens nas narrativas, as omissões da história na América Latina, através da 

operação da memória.  

 

CONCLUSÃO 



 

477 
 

O presente trabalho teceu considerações iniciais acerca da literatura no 

ensino de E/LE, sobretudo a literatura produzida com o compromisso social, 

conhecida como literatura engajada e seus autores, cujas escritas estavam 

associadas à política utilizaram-na para denunciar as injustiças e para reivindicar a 

liberdade.  

Assim, a literatura tornou-se um campo de resistência e testemunha histórica, 

trazendo consigo as marcas do tempo em que foi produzida. Sobretudo porque a 

literatura não é produzida no vazio, mas a partir dos discursos vivos, onde há 

interação e relação entre obra, escritor e ambiente. E as fronteiras entre as narrativas 

literárias e históricas tornam-se cada dia mais tênues, considerando que a história é, 

com frequência, porto de partida para a literatura e a história busca na literatura 

outras formas de conhecimento do passado.  

E as narrativas de Vargas Llosa e Galeano alinham-se à recomendação de 

Walter Benjamin (1994) quando afirma que os historiadores devem “escovar a 

história a contrapelo”, investigando minuciosamente o que é transmitido pela 

interpretação oficial, removendo os destroços do passado, remexendo as ruínas para 

revelar o discurso sufocado dos vencidos.  

Em suma, este diálogo entre as duas áreas, literatura e história, é relevante 

porque propicia maior potencialidade de revelação das experiências, a partir da 

exploração de novas linguagens, novos ângulos e temáticas. Logo, depreende-se a 

importância de se conhecer a América Latina a partir de seus narradores, a 

necessidade de explorar mais a literatura latino-americana, tendo em vista que a 

evocação da memória é provocada por múltiplas modalidades. 
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A PALAVRA QUE CHAMA CHAMEJANDO: memória e silêncio na 

narrativa de Eduardo Galeano 

Liana Márcia Gonçalves Mafra182 

 

RESUMO: O presente artigo tece algumas considerações acerca da pesquisa em 

andamento no Programa de Pós-Graduação em História, Ensino e Narrativas-

PPGHEN/UEMA, partindo do pressuposto de que a história e a literatura, apesar de 

suas singularidades, são formas de desvelamento e apreensão da realidade, 

atribuindo-lhe sentido, oferecendo o mundo como texto. Tal reflexão tem como objeto 

as narrativas do escritor uruguaio Eduardo Galeano, cuja escrita foi direcionada a 

narrar a memória da América Latina, voltando-se aos explorados, excluídos e 

esquecidos. À vista disso, objetiva refletir como o autor representou em sua narrativa 

a memória do autoritarismo das ditaduras militares, pois a literatura tornou-se um 

meio de denúncia das atrocidades cometidas pelo regime, tentando evitar o 

silenciamento e o esquecimento. Assim, a literatura apresenta-se como um campo 

de resistência e testemunha histórica, trazendo consigo as marcas do tempo em que 

foi produzida.  

Palavras-chave: Literatura. Memória. Ditadura Militar. 

 
INTRODUÇÃO 

O presente trabalho realiza considerações acerca do entrelaçamento entre 

Literatura e História, a partir da possibilidade da Literatura apresentar-se como 

material de inquirição para a História e para os estudos da História, tendo como 

objeto as narrativas do escritor uruguaio Eduardo Galeano183, pois o escritor expõe 

em suas obras a problemática existente entre a transmissão da memória da América 

                                                           
 

 

 

182 Mestranda do Programa de Pós-graduação em História, Ensino e Narrativas/ PPGHEN, da Universidade 

Estadual do Maranhão/UEMA. Orientador: Prof. Dr. José Henrique de Paula Borralho. Professora de Língua 

Espanhola do Instituto Federal do Maranhão-IFMA. E-mail: lianamafra@yahoo.com.br. 
183Eduardo Galeano, nasceu em Montevidéu, no Uruguai, em 3 de setembro de 1940 e faleceu em 13 de abril de 

2015. É autor de várias obras literárias, ensaios, matérias jornalísticas. Grande parte voltado aos fatos históricos 

e sociais latino-americanos, como a colonização, a opressão, a imposição do sistema capitalista, as ditaduras 

militares e revoluções no futebol são alguns dos temas que os livros de Galeano trazem à tona. 

mailto:lianamafra@yahoo.com.br
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Latina e a história oficial184. Sua escrita foi sempre direcionada a contar uma história 

ignorada da América Latina sob o viés do vencido da história.  

Neste prisma, parte-se da concepção de Todorov (2009: 22) quando pontua 

que a literatura não é produzida a partir do nada e sobre o nada. Ao contrário, para 

ele, a literatura surge “no centro de um conjunto de discursos vivos, compartilhando 

com eles numerosas características”, e intimas relações e influências.  Desse modo, 

o valor significante das palavras empregadas na obra de arte depende do ambiente 

cultural onde a palavra circulou e circula. E no que concerne especificamente ao 

período do regime militar, a literatura tornou-se um campo de resistência, tendo em 

vista a censura a alguns espaços de comunicação. Borralho (2013: p.5, destaque 

original), corroborando com Todorov, assegura que 

Ninguém escreve literatura a partir do nada, abstraindo-se de 

suas formações socioculturais, das imersões e dos jogos da 

conjugação interativa com meio, logo, da memória que carrega 

consigo, reverberando em formato de um texto literário. Tais 

relações, retiradas do meio social, são devolvidas ao mundo 

transformado já em reinterpretação, não uma descrição da 

realidade, mas uma possibilidade de enxergá-la, ainda sendo 

tal interpretação o próprio mundo visto sob outro ângulo. 

(BORRALHO, 2013: 5) 

A partir do exposto, ressalta-se que as narrativas de Eduardo Galeano 

desenham-se em um painel poético e histórico, expressando suas experiências 

individuais e coletivas, a partir das narrativas dos excluídos. Assim, o autor coloca-

se como um caçador de vozes perdidas, emudecidas e estas vozes misturam-se à 

própria voz, permitindo revelar o que foi dito ou não dito pelas versões consagradas, 

oportunizando a outras vozes, rompendo com os silêncios impostos pelo poder 

constituído e defendendo uma escrita das histórias dos esquecidos da América, 

                                                           
 

 

 

184 A história oficial considerada por Eduardo Galeano é aquela que impede o conhecimento do real quando 

privilegia a história dos heróis, das grandes personagens, dos dominantes e desconsidera os fatos a partir de todos 

os atores da História. Refere-se principalmente à historiografia que simpatiza com os vencedores. No período 

ditatorial, esta história oficial, na visão de Galeano, era aquela que se alinhava às versões divulgadas pelos 

regimes militares. 
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caçando as histórias dos leões, pois “Hasta que los leones tengan sus propios 

historiadores, las historias de cacería seguirán glorificando al cazador”. (GALEANO, 

2010: 49) 

 

MEMÓRIA ALTERNATIVA 

As narrativas de Galeano estão entranhadas de história e na história. 

Sobretudo, a trilogia Memoria del fuego, na qual, com lirismo e crítica, o autor compôs 

a sua versão da história da América, desde suas origens até o presente (1984), 

utilizando uma escrita peculiar, oferecendo-nos uma “visão dos vencidos”, 

extrapolando os limites dos géneros literários e as fronteiras entre história e literatura.  

O volume final da trilogia, El siglo del viento, publicada em 1986, compreende 

as narrativas do século XX, de 1900 a 1984, composta de pequenas histórias – 

viñetas –, baseadas em 475 fontes documentais, que contam as turbulentas histórias 

do século passado na América, sobretudo, e o que nos interessa mais diretamente, 

as narrativas concernentes às ditaduras militares, dos anos de 60-70-80. Segundo 

Diana Palaversich (1995: 165), esta obra “rescata del ‘olvido’ histórico estas 

mayorías silenciadas, no convirtiéndolas en un sujeto colectivo amorfo, sino 

recuperándolas individualmente, con sus nombres verdaderos, en toda su 

subjetividad.” 

O autor da trilogia, Eduardo Galeano, passou pelas experiências dos regimes 

ditatoriais e o momento era vivido sob constantes censuras, autocensuras, 

perseguições, sem garantias individuais e políticas. Nesse espaço, foram muitos os 

perseguidos, silenciados, exilados, sequestrados, mortos. Foi dentro desse quadro, 

a partir do exílio na Espanha, que Galeano produziu Memoria del fuego. Produção 

que durou dez para ser concluída em três tomos.  

Os textos a respeito dos atos ditatoriais são registros da memória do período. 

Memória de alguém que é ao mesmo tempo testemunha, vítima e narrador das ações 

arbitrárias cometidas. Sobretudo, memória de um país como o Uruguai que até hoje 

luta pelo direito de investigar os crimes do regime no país.  

No país, em 1984, iniciou-se o período de transição a democracia e em 1985 

houve as eleições presidenciais. Nesse período, foi aprovada a Lei de Anistia para 

os presos políticos e também para os crimes cometidos pelo regime ditatorial. Tal 

ação visava possibilitar uma conciliação entre o passado ditatorial com a democracia, 
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através de instrumentos legais, que ao mesmo tempo que concedia perdão aos 

crimes, afetava sua punição, o direito à verdade e à justiça.  

Segundo Quadrat (2005), a criação das comissões, que receberam diferentes 

denominações, com o objetivo de apuração das ações do Estado ditatorial, permite 

também compreender o sistema repressivo e seus danos. No Uruguai, em abril de 

1985, foi criada a Comisión Parlamentaria de Investigación da Câmara dos 

Deputados do Uruguai, cuja missão era analisar a ocorrência de desaparecimentos. 

Na ocasião, 

receberam denúncias, ouviram testemunhas, mas não tiveram 

poder suficiente para convocar os militares para prestar 

esclarecimentos. O relatório final ficou inferior ao informe 

Uruguay: Nunca Mais, organizado pelo Servicio de Paz y 

Justicia. Ao final dos anos 90, foi criada a Comissão para a Paz 

no Uruguai com o objetivo de esclarecer o paradeiro dos 

desaparecidos uruguaios. A criação foi uma solicitação da 

Familiares e Associações de Direitos Humanos ao presidente 

Jorge Batlle, o primeiro a recebê-los desde o retorno à 

democracia. Semelhante ao caso chileno, já foram 

comprovadas que várias informações prestadas por militares 

eram falsas. (QUADRAT, 2005: 05) 

A Lei de Anistia beneficiou os opositores e partidários do regime. Em 1986, 

apesar da indignação das vítimas e de protestos populares, o parlamento uruguaio 

aprovou a Lei 15.848, denominada de Lei de Caducidade da Pretensão Punitiva do 

Estado, momento em que militares começaram a ser investigados pelas violações 

aos direitos humanos, ficando impedido, desse modo, seus julgamentos, 

considerando que a Lei proibia que o Estado exercesse sua pretensão punitiva para 

os delitos políticos antes de 1985. Em 1989, realizou-se um referendo popular e a 

maioria da população votou pela manutenção da Lei. Em 2009185, a Suprema Corte 

                                                           
 

 

 

185 Galeano, neste momento, presidiu a comissão, instaurada pela Coordenação da Anulación de la Ley de 

Caducidad, para encorajar os cidadãos a votar sim para a abolição da Lei. Em 1989, Galeano também integrou 

a comissão que promoveu pela primeira vez anulação da anistia, mas perdida após o plebiscito.  
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do país declarou inconstitucional a Lei de Caducidade e um plebiscito, no mesmo 

ano, para que a lei permanecesse ou não, decidiu pela permanência.  

Contudo, o partido de esquerda Frente Amplio, em maio de 2011, levou à 

votação um projeto que visava a derrubada da referida Lei, mas a votação terminou 

empatada, não conseguindo novamente sua revogação. Em outubro, do mesmo ano, 

José Pepe Mujica, presidente do Uruguai, sancionou a Lei 18.831/11, que considera 

delito de lesa-humanidade os crimes cometidos durante o período de 1973-1985, 

tornando-os imprescritíveis. Realizaram as votações com celeridade, pois na 

semana seguinte prescreveriam vários crimes cometidos durante o regime, que 

antes eram considerados delitos comuns. Mas em 22 de fevereiro de 2013, em uma 

demonstração de retrocesso, a Suprema Corte de Justiça do Uruguai, expediu 

sentença declarando inconstitucionais os artigos da Lei 18.831/2011, restabelecendo 

a inimputabilidade pelos crimes. (FERNANDES, 2010; PADRÓS, 2005; FERRAZ; 

COLOMBO, 2011).  

Como se observa a luta pela justiça e verdade do período é uma luta 

constante186. Principalmente porque períodos com tais perfis utilizam de 

mecanismos coercitivos para intimidar e neutralizar a oposição, deturpando a 

verdade dos fatos de modo que lhe favoreça e legitimem seus atos. 

As manifestações artísticas, nesse contexto, ficam também sob o jugo dos 

instrumentos de censura e punição, tendo que passar pelo filtro do regime, sofrendo 

cortes severos e, com frequência, desobedecendo, driblando a censura ou agindo 

na clandestinidade. A literatura, especificamente, também foi alvo dos órgãos 

censores e da autocensura, haja vista que as palavras perigosas, ou desobediente 

segundo Galeano, podiam desagradar aos militares.  

As palavras desobedientes dos escritores eram uma ameaça, pois vinham de 

encontro ao discurso oficial hegemônico de manutenção da ordem. O exílio, a saída 

                                                           
 

 

 

186 Segundo Samantha Quadrat (2005: 03), as leis de anistias serviram, sobretudo, como proteção para os 

militares que cometeram crimes durante as ditaduras. Mas elas possuem dupla função: “a política e a penal. Em 

ambas a busca pela conciliação. Trata-se de uma política de esquecimento promovida pelo Estado. No entanto, 

compartilhamos com Paul Ricoeur a inquietante questão: como praticar a anistia sem amnésia?”  
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do país, permitiu uma liberdade de expressão não permitida internamente. Então, os 

artistas, do exílio, puderam registrar e lutar contra o Estado ditatorial. Aqui, desse 

modo, temos a figura do intelectual comprometido com o seu tempo e sua sociedade. 

Engajado em prol de denunciar e defender a população dos atos e atuando com uma 

figura de resistência, porque mesmo longe das atrocidades do regime, a experiência 

do exílio também pode se tornar traumática.  

A literatura foi uma das expressões possíveis nesse período, tornando-se um 

meio de denúncia, marcada pela dor, representando para as gerações futuras a 

memória do período, e através dela os escritores enfrentaram seu presente. 

Segundo Sarlo (2007: 117), foi na literatura que ela encontrou as imagens mais 

hostis e “exatas do horror do passado recente e de sua textura de idéias e 

experiências.” Proporcionando, desse modo, uma conexão entre ditadura e 

literatura, e ainda segundo a autora, a partir da “figuração do horror artisticamente 

controlada” (p.118), a literatura pode representar aquilo sobre o que não existe 

nenhum testemunho em primeira pessoa. E mesmo que não dissolva todos os 

problemas e nem consiga explicá-los, “nela um narrador sempre pensa de fora da 

experiência, como se os humanos pudessem se apoderar do pesadelo, e não apenas 

sofrê-lo”. (119) A literatura, nesse ponto, assume um papel tanto de representar 

quanto de analisar os acontecimentos. 

Assim, narrativas, como a de Eduardo Galeano, permitem intercambiar 

experiências, evitando que a memória se dissipe e o conhecimento desapareça. Este 

narrador se aproxima daquele pensado por Walter Benjamin (1996), no ensaio O 

Narrador: considerações sobre a obra de Nikolai Leskov (1936), o qual extrai de suas 

próprias experiências ou dos relatos de outros a matéria de sua narração e seus 

ouvintes incorporam como aprendizado. Para ele, “contar histórias sempre foi a arte 

de contá-las de novo, e ela se perde quando as histórias não são mais conservadas.” 

Perde-se a troca de experiências, desse modo, “essa rede se desfaz hoje por todos 

os lados, depois de ter sido tecida, há milênios, em torno das mais antigas formas 

de trabalho manual.” (BENJAMIN, 1996: 205).  

A arte tradicional da narrativa, segundo Benjamin, está em vias de extensão, 

sobretudo com o advento do romance, que, no lugar de incorporar o narrado às 

experiências do ouvinte, segrega-as: “São cada vez mais raras as pessoas que 

sabem narrar devidamente. Quando se pede num grupo que alguém narre alguma 

coisa, o embaraço se generaliza. É como se estivéssemos privados de uma 
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faculdade que nos parecia segura e inalienável: a faculdade de intercambiar 

experiências.” (BENJAMIN, 1996:197-198) 

Para Benjamin, a extinção da narrativa está relacionada ao enfraquecimento 

da memória e da experiência, que, paulatinamente, foi desaparecendo das práticas 

sociais, sobretudo com a modernidade e com a evolução das formas produtivas. 

Então, a modernidade, com o desenvolvimento da técnica, isolou o indivíduo, a troca 

de saberes entre seus iguais, provocando a crise do intercâmbio da experiência da 

memória do grupo, pondo em risco a memória coletiva e a impossibilidade de narrar 

o horror, os traumas, como as ditaduras do Cone Sul da América Latina. Contudo, 

embora a arte de narrar tenha se empobrecido, foi imprescindível as narrativas 

produzidas. Era necessário contar. Não apenas para evitar sua repetição, mas como 

um dever de memória, para obter uma reparação judicial e moral e a redenção do 

passado, nas palavras de Benjamin, que concebia a rememoração como um meio 

de salvar o passado do esquecimento e trazer à luz o lado oculto da história, a voz 

silenciada dos vencidos.  

A preocupação pela memória coletiva da América Latina era uma constante 

na narrativa de Galeano. Pode-se observar em El Siglo del Viento, na vinheta 

Malandanzas de la memoria colectiva en América Latina, que Galeano destaca o 

descaso e a destruição da memória coletiva e dos documentos da história. Na 

vinheta ele narra a história do contador público João David que finalmente recebe 

seus salários atrasados. Contudo, não recebeu em dinheiro; um centro de pesquisa 

pagou-lhe com uma biblioteca completa, contendo nove mil livros e mais cinco mil 

jornais e folhetos. “La biblioteca estaba dedicada a la historia contemporánea del 

Brasil. Contenía materiales muy valiosos sobre las ligas campesinas del nordeste, 

los gobiernos de Getúlio Vargas y muchos otros temas.” Então, o contador decidiu 

vendê-la. Ofereceu aos organismos culturais, aos institutos de história, aos diversos 

ministérios. Nenhum tinha fundo. Também não adiantou nada quando procurou as 

universidades públicas e privadas. Em uma delas decidiu deixar emprestada, por 

alguns meses, até lhe foi exigido que começasse a pagar aluguel. “Nadie mostró el 

menor interés: la historia nacional es enigma o mentira o bostezo.” O infeliz contador 

finalmente sente um grande alívio ao conseguir vender a biblioteca à Fábrica de 

Papel Tijuca, “que transforma todos esos libros y periódicos y folletos en papel 

higiénico de colores.” (GALEANO, 1988: 244) Aqui, ocorre uma destruição física dos 

registros de memória, dos documentos da história. A ironia em transformar livros e 
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documentos em papel higiênico expõe como a memória e história são tratadas e 

desvalorizadas.  

Quando se recusa a aceitar a história dos vencedores ou quando critica o 

silenciamento em torno das histórias dos vencidos, Galeano tem a intenção de “pôr 

a salvo” as vozes emudecidas e silenciosas/silenciadas em decorrência do período 

truculento e sombrio da América Latina.  E “quem não sabe de onde vem” pode sabê-

la também através da produção cultural da época – como a literatura – que se opôs 

ao ofuscamento e ao esquecimento, pois “o apagamento da memória – e com ela, 

da responsabilidade – é parte integrante de muitos assassinatos em massa” 

(SELIGMANN-SILVA, 2003: 78). Novos assassinatos são cometidos quando se nega 

que o fato tenha ocorrido, fazendo-se novas vítimas do esquecimento.  

Seligmann-Silva (2003: 83) destaca que na América Latina, especificamente, 

as manifestações políticas da memória apresentam-se com mais dificuldade diante 

da figura do desaparecido, pois “essa prática destrói qualquer possibilidade de luto 

ligado a um determinado espaço, ela quebra a cadre de la mémorie”, ou seja, a 

ausência de cadáveres e documentos nas ditaduras dificultam a tarefa da memória, 

do historiador ou de qualquer outro que queira rememorar, registrar e denunciar o 

horror. Com ironia, Galeano expõe que o julgamento e a sentença eram imediatos. 

Os corpos eram jogados em qualquer lugar, com estratégias para que não pudessem 

ser identificados. Assim, os sobreviventes silenciam-se atemorizados. Para 

Seligmann-Silva (2003: 85), “As cicatrizes e feridas deixadas expostas na América 

Latina são as marcas de um trauma. Esses traços podem ser lidos por nós se não 

nos deixarmos ofuscar pelos holofotes brilhantes de uma sociedade toda ‘fascinada’ 

pela mídia”.  

Beatriz Sarlo (2007: 45) observa que no contexto dos países do Cone Sul, 

quando a democracia foi reconstruída, “lembrar foi uma atividade de restauração dos 

laços sociais e comunitários perdidos no exílio ou destruídos pela violência de 

Estado”. Então, a literatura representa um meio de não silenciamento e assume um 

papel de resistência diante das omissões do período.  

Na perspectiva atual, as lembranças e reminiscências da memória assumem 

grande importância para a história, constituindo-se fonte para a produção do 

conhecimento científico. Desse modo, a história se alimenta também da memória. 

Para Galeano, a atitude de lembrar contrapõe-se a imposição de um congelamento 

e parcialização da realidade histórica e não deixa de ser uma opção política, 
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mostrando-se relevante para enfrentar os desafios da história recente da América 

Latina, pois se deve “recordar o passado, para livrar de suas maldições: não para 

atar os pés do tempo presente, mas para que o presente caminhe livre de 

armadilhas”. (2013b: 216).  

Quando reconstrói suas memórias a partir das memórias de outros, Galeano 

retoma o conceito de memória coletiva defendida pelo sociólogo Halbwachs que 

afirma que “nossas lembranças permanecem coletivas e nos são lembradas por 

outros, ainda que se tratem de eventos em que somente nós estivemos envolvidos 

[...] Isto acontece porque jamais estamos sós” (HALBWACHS, 2006: 30) O teórico 

afirma ainda que a memória reconstrói o tempo passado e apoia-se no 

compartilhamento de interesses e lembranças em comum com outras pessoas. Para 

Galeano (1990: 37), os escravos, vindos da África também acreditavam que todos 

temos duas memórias, “uma memória, a individual, vulnerável ao tempo e à paixão, 

condenada, como nós, a morrer; e outra memória, a memória coletiva, destinada, 

como nós, a sobreviver”. 

Sarlo coloca que reprimir o passado com a interdição da lembrança é uma 

empresa destinada ao insucesso, pois, não depende de um ato de vontade ou de lei. 

Ele continua sempre vivo e pode irromper em lembranças espontâneas, 

involuntárias, ou rondar “o fato do qual não se quer ou não se pode lembrar” (SARLO, 

2007: 9). De acordo com a autora, 

Propor-se não lembrar é como se propor não perceber um 

cheiro, porque a lembrança, assim como o cheiro, acomete, até 

mesmo quando não é convocada. Vinda não se sabe de onde, 

a lembrança não permite ser deslocada; pelo contrário, obriga 

a uma perseguição, pois nunca está completa. A lembrança 

insiste porque de certo modo é soberana e incontrolável (2007: 

10). 

A narrativa não se entrega, conserva suas forças e depois de muito tempo 

ainda é capaz de se desenvolver e a memória, portanto, possibilita manter viva a 

história de um povo, suas experiências, tradições, usos e costumes. A reminiscência 

é a responsável pelo legado escrito da história – a historiografia – ela tece, encaixa, 

une todas as histórias entre si,  

A reminiscência funda a cadeia da tradição, que transmite os 

acontecimentos de geração em geração [...] Ela tece a rede 
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que em última instância todas as histórias constituem entre si. 

Uma se articula na outra, como demonstraram todos os outros 

narradores, principalmente os orientais. Em cada um deles vive 

uma Scherazade, que imagina uma nova história em cada 

passagem da história que está contando (BENJAMIN, 1996: 

211). 

A memória coletiva dos esquecidos deve ser salva do esquecimento, uma vez 

que ela transporta outro lado da história que pertence aos vencidos, diferente do 

discurso oficial. Por isso, houve uma tentativa de recuperação dos relatos dos 

oprimidos, pela verdade dos fatos, pela recuperação da memória e da história das 

nações e culturas que sofreram abusos. Tornou-se necessário contar o que se 

passou para evitar sua repetição, assim como, para obter uma reparação judicial e 

moral.  

Em observação sobre a literatura na esfera das ditaduras do Cone Sul, Beatriz 

Sarlo (2007) destaca que a condenação dos ditadores só foi possível por causa da 

recordação, materializada nos relatos das testemunhas e vítimas dos governos 

militares. Os atos de memória foram peças fundamentais, tanto do ponto de vista 

jurídico como de reconstrução do passado, uma vez que outras fontes foram 

destruídas pelo regime. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Relacionando as obras de Galeano com as reflexões benjaminianas sobre a 

poesia e a narrativa, observamos que ambos buscam uma produção sob o viés do 

oprimido, e o narrador Galeano, assim como Benjamim, considera a rememoração 

um recurso para lutar contra o esquecimento e revelar o lado oculto do processo de 

dominação.  

Benjamin defende que o historiador deve “escovar a história a contrapelo” e 

estendemos tal ação a todos que desejem conhecer a verdade dos fatos históricos, 

investigando minuciosamente a versão oficial da história, para remover os destroços 

do passado, remexer as ruínas para revelar o discurso sufocado dos oprimidos.  

Desse modo, no que concerne a Eduardo Galeano, observamos que sua 

produção no período da ditadura é política e histórica, considerando que apresenta 

outra noção de “verdade”, diferente da versão histórica oficial. Dessa forma, assim 

como Walter Benjamin, compreendemos que “fazer saltar pelos ares o continuum da 
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história” (1996: 231) e ouvir os “ecos de vozes que emudeceram” (1996: 223) –, 

também se aplica à literatura e, especificamente às obras citadas de Eduardo 

Galeano.  

Para Galeano, a voz do oprimido continua soando no tempo, até que alguém 

ouça, a resgate e a apresente para a posteridade, mesmo que viaje a voz, “que sem 

a boca continua.” O autor, anuncia as vozes emudecidas e silenciosas/silenciadas 

ao longo da história, pois, sua produção intelectual está atrelada, intrinsecamente, 

ao sujeito histórico, e para quem deseja navegar e conhecer a história, a memória 

pode ser também o ponto de partida. Para ele, o ofício do escritor é “celebração dos 

encontros, duelo dos adeuses: não é verdade que às vezes as palavras são capazes 

de levar você a um lugar no qual você já não está?” (2011: 153). 
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A Literatura laica na Idade Média e alguns aspectos de sua ligação com 

a cavalaria. 

Elisângela Coelho Morais.(). 

 

INTRODUÇÃO 

A Idade Média, desfavoravelmente conhecida como “Idade Das Trevas , 

caracterizada como meio de brutalidade e ignorância, por parte dos renascentistas, 

que buscavam distinguir-se dos viventes do milênio anterior,foi  notoriamente um 

período de novas tendências culturais e sociais negando o reducionismo que a 

nomearam seus predecessores . 

O ano mil foi visto pelos pensadores do século XVI, como um período de 

retrocesso,de criatividade reduzida,mas se observarmos com atenção esse 

momento histórico,veremos que as crenças do fim do mundo e ao apocalipse foram 

superadas por progressos econômicos e sociais, estabelecimento de fronteiras e 

expansão territorial, traços culturais se intensificaram, e, a partir de então,modos de 

comportamento “se globalizaram” e com o fortalecimento do comercio  e das cidades 

, as distancias diminuíram formando uma rede de disseminação  de ideias e 

distribuição de novidades nos campos da ciência, cultura e arte, parte desses 

contatos eram feitos pelos comerciantes e menestréis que iam de lugar em lugar 

espalhando as novidades de uma cidade para outra.  

Numa sociedade dividida em classes,onde nobreza e pobreza eram 

previamente segregadas, formando universos distintos, a cultura aparecia como um 
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elemento de ligação que para os primeiros servia para confirmar sua estada no poder 

e para o segundo um meio de aceitação de sua condição. 

Para o homem medieval, as coisas seguiam a lógica celeste,e restava a todos 

se resignarem com sua sorte,já que a possibilidade de ascensão social era nula,os 

mais humildes olhavam  para cima  e viam a nobreza e o clero,já a nobreza olhava 

para baixo e vi a uma massa de pessoas destinadas a servir,sem questionar,sua 

autoridade previamente determinada pelas mãos divinas. 

No período identificado como Baixa Idade Media não existiam na Europa 

grandes domínios políticos e sim pequenas possessões de terra nas mãos da 

nobreza  que com esses privilégios ,se assenhoravam da autoridade e controlavam 

seus servos com laços de fidelidade em ocasiões de guerra e paz. Era necessária 

tais medidas para a manutenção da ordem e do sistema vigente,o poder era medido 

pela terra e pelos aliados, quem obtivesse a terra teria possibilidade de conseguir 

alianças,que ajudavam a conquistar mais territórios.187 

 Essa classe econômica foi a maior proprietária de terras , que recebia rendas 

da reserva dominal cultivada por um vasto numero de criados, que os sustentavam 

e lhes dava a liberdade para não explorarem fisicamente seus campos 

Inicialmente, a classe dos cavaleiros era aberta a qualquer senhor que 

possuísse renda  

suficiente para se armar e ter um cavalo, com o passar dos tempos a classe 

passou a ser hereditária, uma consequência da concentração de riqueza nas mãos 

de poucas famílias, e onde o sangue vale mais do que a fortuna.Então só os filhos 

de cavaleiros poderiam ao sair da adolescência, receber preparação para entrarem 

nas fileiras da cavalaria. 

A cavalaria é um reflexo da militarização em que a sociedade medieval 

passou, os primeiros membros vieram das falanges internas da aristocracia e se 

desenvolveu graças  à falta de um forte poder central, para impor à sociedade vigente 
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normas e regras para a manutenção da ordem, além da  cobrança de taxas e tributos 

.(FLORI,2005.pág.58) 

O ideal de cavalaria estava instalado na mentalidade medieval e ultrapassou 

o campo das ideias, e passou para a pratica social como um estilo de vida, todo o 

seu sistema de ideias estava vinculado ao campo da simulação onde a cavalaria 

governava o mundo.(HUZINGA,1978,pág 103). 

 

A literatura e a sociedade medieval 

Na considerada Baixa Idade Média, ocorreram transformações no campo da 

produção intelectual medieval, a prosa ganhou destaque, e a novela também passou 

a ser usada e aos poucos -tomou o lugar das histórias curtas usadas no ensino 

religioso- evoluindo para um gênero narrativo, nascendo assim o romance,que 

sofrerá evoluções em estilo, destino e público-alvo. 

Os livros eram artigos de luxo, a educação e o ensino formal era quase 

exclusivamente privilégio dos clérigos, os oratores  não tinham somente a prioridade 

sobre o acesso à leitura, grande parte do que era produzido era feito por eles.  

As obras da literatura laica expressavam o ponto de vista da classe a que era 

dirigida: a nobreza, construía sua auto imagem, além de resgatarem fatos do 

passado  

Inicialmente o romance se destinará ao publico feminino, sedento de histórias 

românticas e de uma nova realidade onde o amor prevaleceria além dos casamentos 

arranjados, onde o par era moço e belo, e a donzela corajosa e determinada 

(ROUGEMONT,2003,pág103). 

Essa evolução se apresenta nas obras literárias, elas se tornam mais 

sofisticadas como um reflexo da evolução intelectual que se deu com o renascimento 

das cidades. 

 Outra visão é aquela de que o espírito individualista se sobrepõe ao espírito 

de grupo.Outro elemento de transformação característico desse período.O ser se 

sobrepõe ao coletivo,sentimentos individuais são mais relevantes do que o grupo, a 

sociedade e suas regras são obstáculos que tem que ser superados,para que aja a 

realização pessoal.  

Nesse universo restrito e fechado,as elites fundamentaram uma identidade                

singular,onde seu objetivo era manter os privilégios adquiridos, a fortificação dos 
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laços de servidão no dia a dia, de fidelidade nas guerras e nos tempos de paz  com 

as alianças forjadas com matrimônios e sagrações de cavaleiros. 

O senhor feudal tinha em sua casa jovens nobres de varias linhagens,onde 

sua preocupação era mantê-los a seu lado e com isso,adquirir desses futuros 

senhores a fidelidade para o futuro.A casa senhorial servia como um local onde os 

vassalos conseguiam seus objetivos seja por meio da formação de seus filhos em 

cavaleiros,seja na busca por um marido para suas filhas, o suserano formava seus 

futuros vassalos disciplinando e moldando de acordo com sua vontade e guardava 

a honra das suas protegidas e escolhia seus casamentos,que lhe daria vantagens 

diversas,onde sua imagem se consolidaria como “aquele que quer o melhor para 

todos os seus”. 

A sociedade medieval era fragmentada em sua administração e essa falta de 

poder central permitia muitas praticas sociais que eram modeladas de acordo com 

aquele senhor, as descargas de emoção em ataque físico se limitava a certos 

enclaves temporais e especiais. Se um senhor tivesse uma forte autoridade, mesmo 

os mais fortes teriam que se controlar e assim evitar embates com o poder central, 

dotado de maior autoridade. 

Seus jovens hospedes,em pouco tempo assumiriam as armas,viam de perto 

o funcionamento da relação senhor vassalo,ele via na casa senhorial,um lugar de 

convívio entre iguais e de grande divertimento,com numerosos torneios e festas 

oferecidos,lá era o lugar em que todo jovem queria ficar,as moças encontravam na 

casa dos senhores de seus pais um ambiente onde poderia ter mais liberdade do 

que a casa paterna. 

O aprendizado se iniciava cedo, o jovem ia para a casa do senhor de seu pai 

onde  começava como pajem ou escudeiro, a festa deveria ser feita perto de algum 

festejo, todo o pai queria ver o filho cavaleiro, pois se fosse aceito para escudeiro, o 

filho teria o futuro assegurado (só se  sagrava cavaleiro ,filho de um cavaleiro), se o 

pai não o fosse , mesmo a mãe sendo nobre, ele não seria chance de ingressar na 

ordem da cavalaria. 

Quem,nas festividades se destacasse,caía nas graças do senhor e isso lhe 

daria grandes vantagens quando este jovem fosse formar sua própria casa então a 

relação entre o senhor e o jovem traria proveito para as duas partes. 

Nas  possessões senhoriais havia ainda jovens donzelas de boa família que 

com seus dotes  poderiam ser de grande ajuda financeira a seu futuro 
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marido,geralmente os filhos  que não eram primogênitos não tinham direito à 

herança,se pretendessem ser senhores ,precisariam  começar uma nova casa, e 

procurar recursos próprios ,seja casando,seja indo em busca de riquezas com 

invasões e conflitos. 

E pelo fato da  sociedade europeia viver no clima de constante instabilidade e 

por ter sempre presente o espírito bélico das Cruzadas, a cortesia vem 

complementar e refinar a realidade da nobreza sempre voltada para a 

batalha(DUBY1994,p.305). 

A verdade é que na sociedade medieval cada um era obrigado a viver de 

acordo com a forma de vida em que nasceu e do meio em que as oportunidades 

surgiam como um “confinamento social”. Os mais nobres possuíam o controle social, 

por suas armas e sua ideologia de se acharem superiores  aos demais , ao pensar 

assim, os nobres não tem escrúpulos em desprezar as demais e praticar a 

moderação e o controle de seus impulsos. 

Com a intensa circulação de nobres, foram se formando pequenas cortes, 

nelas,o rei era visto sob uma aura quase sobrenatural,etérea, distante, e quem fosse 

próximo a ele, seria valorizado,pois para  frequentar a corte real era necessário obter 

um certo refinamento e numa sociedade  eminentemente guerreira ,poucos tinham 

um refinamento e um grau de instrução satisfatório. 

Com o advento das cidades,estas se tornaram o centro  de tudo o que  era 

novo e elitizado ,as pequenas cortes começaram a imitá-la e essa imitação era 

disseminada  pelos trovadores que de passagem pelas cidades e vilas reproduziam 

seus hábitos aos senhores dos distantes feudos visitados por eles. 

Durante a consolidação das cortes, que ocorrem  ações por parte da Igreja 

que buscava refrear os ímpetos violentos dos cavaleiros como por exemplo, a “paz 

de Deus” que determinava dias e horários em que os cavaleiros deveriam agir.  

Essa tentativa de “retenção” por parte dos eclesiásticos gerou outros 

resultados, como a organização de torneios, que davam a liberdade para os 

cavaleiros agirem independentemente de horários e com normas próprias. 

Dessa realidade da corte, surge uma literatura que corresponde à visão de 

quem a consumia, vai fugir dos padrões eclesiásticos e até opor-se a eles. 

Vários serão os pontos de discordância, entre eles, o mais evidente será  no 

que concerne aos valores que regem a sociedade e quem dela faz parte, como por 

exemplo, a participação feminina, quando nas produções literárias anteriores, ela 
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não passa de um pálido reflexo, nos romances ela ganha tintas vivas e se torna um 

elemento determinante nas narrativas, assim como no cotidiano dos salões. 

Seguindo o exemplo das cidades , os feudos  começaram a valorizar a 

instrução e o refinamento em detrimento à grosseria e a força bruta no final do século 

XIII, quando a condessa de Champagne disseminou com sua influência a chamada 

sede da cortesia que se espalhou por toda a França. 

As regras de comportamento passaram  a ser ensinadas , e ,consistiam em 

dar aos jovens  alunos noções de literatura ,etiqueta,,musica e retórica ,entre outros 

elementos que os fizessem crescer culturalmente e a partir desses jovens ,uma nova 

visão de cavalaria refinada ,bem vestida que tinha o prazer em viver na corte ,nas 

festas e torneios ,onde o que se disputava não era somente o troféu de melhor 

cavaleiro,mas também  as boas graças  da dama que receberia as homenagens 

desse cavaleiro(ELIAS,1993,pág75). 

Esse refinamento, resultado da formação das cortes e menos batalhas, criará 

momentos ociosos entre os jovens nobres e para preenchê-los, serão moldadas 

novas praticas sociais, que os diferenciaram dos camponeses e dos clérigos, esse 

novo nobre continuará voltado para as armas, mas também saberá se sobressair 

sem elas. 

O jovem nobre recebe uma educação especifica, que o levará ate a casa de 

seu senhor que se responsabiliza por sua tutela até ele ser armado cavaleiro. 

No século XII, a cavalaria era vista como uma ordem de proteção do rei e das 

leis sociais,predominantemente existia no campo.No século seguinte,a cavalaria se 

transfigurou em sinônimo de bem viver ,refinamento e elegância na corte, com isso , 

passaram a viver na cidade .  

A mudança vem com Eleonor D’Aquitania e posteriormente com sua filha a 

condessa de Champagne,que seguindo os passos da mãe , e com suas irmãs 

estabeleceu em sua corte modos de comportamento pautados na elegância e no 

refinamento ,ao contrario  do que era visto anteriormente nas cortes campesinas. 

O renascimento das cidades trouxe de volta a valorização da cultura local, 

assim como um maior destaque para a literatura, nas cortes citadinas que tinham 

além da nobreza  convivia com a emergente burguesia comercial que era abundante 

e de grande importância para a economia dessas localidades.  A cidade medieval 

também tinha uma nobreza , pelo menos nos séculos XII e XIII, sobretudo no sul.Não 
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podemos pensar que só por que a cidade sobrepuja o campo que com ele todas as 

suas estruturas vão com ele.(LE GOFF,1992,pág 227) 

 

A cortesia e a docilização da nobreza 

A literatura que se desenvolve no chamado circulo cortês, é geralmente 

constituída nas cidades, quando este surgiu, houve uma maior preocupação da 

nobreza com modos de comportamento, onde foi-se convencionado o que era ou 

não socialmente aceito.E essa será uma forma de introduzir a mulher no mundo 

inteiramente masculino da cavalaria. 

A cortesia no início foi combatida pela Igreja, além de ter enfrentado certa 

resistência no Norte, já que se opunha aos hábitos mais rudes da sociedade local, 

ela só foi aceita por ter sido realizada por uma nobreza poderosa e ascendente, e 

por moralizar uma classe social ociosa com os períodos de paz, que precisava se 

basear em valores éticos na relação entre suserano e vassalo E pelo fato da  

sociedade europeia viver no clima de constante instabilidade e por ter sempre 

presente o espírito bélico das Cruzadas, a cortesia vem complementar a realidade 

da nobreza sempre voltada para a batalha 

A ideia de civilidade parte da nobreza, que ao utilizar o conceito de civilizado, o 

coloca como um meio de fundar uma autoconsciência aristocrática, que fabrica para 

si uma autoimagem baseada na ideia de um modo de proceder socialmente 

aceitável, iniciado num estrato elevado da elite cavalheresca, que buscava se 

distinguir, tanto para os outros, como para seu próprios olhos uma imagem baseada 

num código de leis próprio e exclusivo.(ELIAS,1993,pág 76) 

As antigas narrativas históricas inicialmente eram feitas em latim, contudo a 

partir do século XI, começam a ser produzidas em língua vernácula e se mantiveram 

no modelo de gestas e escritas em prosa (epopeias) com certa carga de ficção, elas 

só irão se prender aos fatos somente nas primeiras décadas do século XIII, quando 

irão surgir os primeiros relatos de menestréis e clérigos, a epopeia  tomava na 

memória coletiva o papel de historia, ou seja, até essa data, história e literatura se 

mesclavam sendo vistas como uma mesma representação. 

Além de contar algo sobre as origens, as obras literárias traçam uma 

representação da realidade social em que foram baseadas e permitem ao  historiador  

ter um  ponto de vista a ser analisado  por ele,e a partir da analise,ver a relevância  

dessa representação, que mesmo  resultante de um processo de simplificação, as 

vezes excessiva, proporciona imagens sociais que nascem do concreto, da realidade 

examinada pelo historiador. 
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As primeiras manifestações laicas da literatura medieval propriamente ditas, 

surgiram na Provença, no decorrer do século XII, por seus trovadores, o termo 

Provença denomina toda a civilização do Languedócio que se estende da região 

entre o Mediterrâneo e o Maciço Central, os Pirineus e a fronteira italiana, daí surgiu 

uma cultura em língua vulgar, onde a literatura lírica  se desenvolve, e influencia a 

literatura europeia nos séculos que vieram. 

A França se distinguiu ao utilizar sua língua nativa na construção de suas 

obras literárias, contrariando o modelo até então usado por todos os demais povos 

que empregavam o latim em sua literatura.  

É nas cidades francesas que a literatura vai se expandir deixando de ser 

somente a feita pela Igreja e novas formas de literatura se destacam como um meio 

de expressão e de diferenciação de classes. Sobretudo a classe cavalheresca que 

deixa de ser somente uma categoria profissional e se impõe como hierarquia. A 

literatura laica é uma reação ao monopólio cultural dominado pela Igreja, isso gerava 

a bipartição em cultura erudita (representada geralmente pela Igreja) e cultura 

folclórica (correspondente ao laicado).   

Norte e Sul franceses são os focos de desenvolvimento da cultura e literatura 

cortesã. Ela surge na Aquitânia, em reuniões da nobreza, frequentadas por damas 

da classe nobre, onde são recitados poemas em dialeto d’oc, composta por senhores  

no qual o tema principal é a relação amorosa, no norte, o publico principal era de 

cavaleiros e sua temática era mais guerreira , com destaque à epopeia militar, e as 

virtudes da cavalaria era escrito na língua d’oil. (PERROY,1974 pág 56)  

 Na França do Norte, parte da nobreza era dependente do desenvolvimento  

das cidades, havia  cavaleiros  que moravam no centro da cidade , esses se unem à 

burguesia por laços de matrimonio, e alguns até participam de atividades comerciais, 

atos até então desprezados pela nobreza nos séculos anteriores.  

O Sul era uma região rica em cidades , todas independentes umas das outras 

, onde os cidadãos tinham contatos com diversos povos e culturas estrangeiras,como 

por exemplo, os judeus , nessas cidades eram promovidas feiras , onde os 

trobadours manifestavam sua arte 

Apesar de diferenças sociais e culturais, norte e sul se aproximam pelo 

romance, mais sua inspiração também as distinguem o norte é bem mais ligado à 

temática romanesca, relação cavaleiro e dama, o sul busca relatar as grandes 

batalhas, pode-se creditar essa diferença temática ás distintas realidades de ambas 

as regiões.  

A lírica dos troubadours do sul e a épica dos trouvères do norte, já nascem 

com estilos próprios e característicos e vão buscar no romance e na língua local 

manifestações do verbo épico e lírico. (SPINA,1996 pág 18)  
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Na Idade Média, falava-se a língua da cultura geral, o latim e a língua vulgar 

do dia a dia, as línguas locais. O latim era falado por pessoas cultas, geralmente 

clérigos e responsáveis por crônicas e pela administração, as línguas locais 

geralmente herdeiras do mundo celta e escandinavo eram usuais por pessoas do 

povo.  

As literaturas laicas eram geralmente produzidas em línguas nacionais 

.Somente a Grã-Bretanha anglo-saxônica usava o velho inglês em seus documentos 

administrativos, não que não quisessem o latim, pelo contrario,aprendia-se primeiro, 

para depois, mais dotados de conhecimento se aprendesse o latim, esse sistema se 

deu até a conquista da Grã Bretanha pelos normandos  que passaram a usar o latim 

como língua administrativa. 

O latim de cada região tinha peculiaridades, não era uma língua morta, 

uniforme, ele possuía variações orais, ou seja, havia vocábulos próprios para cada 

nível de instrução, essa nivelação era feita espontaneamente sem qualquer 

imposição prévia. 

Somente alguns príncipes eram literatti, ou seja, sabiam ler e eram instruídos, 

a maioria dependia dos clérigos como interpretes de seus pensamentos e 

depositários de suas tradições políticas, esses príncipes buscavam nos clérigos o 

que seus pares não podiam lhes dar, estes chefes desde muito cedo eram lançados 

para uma vida de aventuras e perigos sem terem tido tempo para se prepararem 

para a vida burocrática, a não ser- pela prática  ou pela tradição oral, para sua missão 

de chefes. 

A literatura medieval vem como uma herança da cultura latina, que apoderou-

se de elementos da cultura bárbara e pagã, metamorfoseando-se e se 

desenvolvendo como uma literatura local com características próprias 

(FERNANDES,2000 pág 33)  .  

As narrativas épicas em línguas vernáculas serviam de livros de história às 

pessoas que não sabiam ler, mas que, entretanto gostavam  que lessem para elas, 

essas obras geralmente  mostravam as estruturas sociais vigentes que norteavam a 

memória coletiva. 

A literatura vulgar nasce como uma alternativa de distração e divertimento 

àqueles que não tinham acesso às obras escritas em latim, ou por não serem 

clérigos, ou por não saberem ler. As principais obras em língua vernácula são 

escritas em honra aos cavaleiros, essa tradição de tratar dos feitos guerreiros vem 

de séculos anteriores, só que a partir do século XI, essa tradição deixa de ser 

somente oral e passa a ser transmitida também na forma  escrita. 

As narrativas em línguas nacionais, receberão dessa literatura histórica 

elementos estruturais como a roupagem prosódica e o tom das velhas gestas, elas 
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só assumiram um caráter mais factual a partir do século XII, quando ela passa a ser 

produzida por pessoas que não fazem parte do ciclo dos menestréis e clérigos. 

O surgimento das gestas e posteriormente das épicas, podem ser explicadas 

com renascimento das cidades, locais onde elas se propagaram e se destacaram  

com a mudança da nobreza dos feudos para a cidade.A cidade será o principal fluxo 

econômico da sociedade medieval a partir do século XI.E grande polo cultural, onde 

diversas tendências culturais se encontravam e interagiam entre si. 

Por isso a gesta e a epopeia faziam o papel de disciplinadoras, pois era o 

meio mais eficaz de se chegar a uma população que não tinha grande apreço pelos 

livros, sobretudo, os escritos em latim(BLOCH,1982 pág.120).  

As obras da literatura cortesã expressavam o ponto de vista da classe a que 

era dirigida: a nobreza, refletia sua auto imagem, além de resgatarem fatos do 

passado . 

O cavaleiro nos romances tinha a função de servir de exortação e suporte a 

uma manifestação fundamental do comportamento aristocrático.O jovem que saía 

da casa paterna em busca de riquezas não era exceção, em certas fases esses 

jovens eram obrigados, como exemplifica Georges Duby: 

O senhor feudal , que exercia um efetivo poder sobre toda a família, mantinha 

o herdeiro sobre sua dependência, mas essa encontrava muitas vezes um conflito 

com a simultânea exortação que o grupo social fazia a ousadia, ao empreendimento, 

e mesmo à violência. Se a caça, os torneios , as rivalidades entre famílias  ou as 

vinganças  privadas não eram suficientes para exercitar tais valores, tudo o 

convidava a ir procurar aventuras  mais longe, onde o perigo fosse mais premente: 

no exercito do  rei, na Terra Santa, ou, mais em conformidade com os exemplos dos 

romances,a serviço  dos reis e príncipes estrangeiros.  

Se isto acontecia com o herdeiro, que se prepararia  desse modo, por 

iniciativas pessoais, para suceder ao pai como autoridade familiar, muito mais com 

os irmãos, que só poderiam contar com alguma independência pessoal se viessem 

a fundar eles próprios um novo ramo da linhagem; os irmãos e  segundos filhos 

tinham de se fixar em pequenos domínios marginais ou de ir procurar uma herdeira 

rica que lhe trouxesse por linha feminina bens de outra linhagem. Muitos tinham 

porém de se resignar a viver na displicência do irmão mais velho. Para os que 

desejavam pois cumprir as regras de classe a partida para longe era a solução mais 

aliciante ... (Georges Duby) Lês “jeunes” dans la societé aristocratique dans la 

France do Nort-Ouest ao XIII 

A literatura laica do séculos XI - XII, vai ter uma função educadora, onde 

tentará  barrar o tom de agressividade vigente na sociedade. A concepção de 

civilidade parte da nobreza, que ao utilizar o conceito de civilizado, o coloca como 

um meio de fundar uma autoconsciência aristocrática, que fabrica para si uma auto-
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imagem baseada na idéia de um modo de proceder socialmente aceitável, iniciado 

num estrato elevado da elite cavalheresca, que buscava se distinguir, tanto para os 

outros, como para seu próprios olhos uma imagem baseada num código de leis 

próprio e exclusivo. 

Essa civilização,será exposta por sua classe criadora, como uma evolução, 

além de ser um meio de controlar uma classe ociosa resultante da Paz de Deus-, 

transformam desordeiros em defensores da paz.  

 

CONCLUSÃO 

A civilização cortesã nasce do desejo da alta nobreza em controlar seus 

súditos, impondo mesmo que indiretamente meios de comportamento e controle 

social, ela surge na corte de Eleanor d’Aquitânia,uma nobre descendente dos duques 

d’Aquitania e fundadores de Cluny, seu avô Guillaume IX foi considerado o primeiro 

trovador(HERR,1981 pág.163) 

Ela se desenvolverá num período onde a Europa medieval esta passando por 

um momento de grande produção intelectual,e a língua vulgar está criando força, 

isso repercute nas altas camadas sociais medievais que estava tendo seu horizontes 

alargados com as cruzadas e campanhas militares.E vai encontrar terreno fértil na 

cavalaria para se consolidar,e é em nome deles que ela vai conseguir destaque, suas 

obras vão ser construídas em honra aos cavaleiro. 

As cortes formadas a partir da noção de civilidade e que serão redutos da 

cortesia, deram à nobreza um refinamento e o gosto pela elegância, produziram o 

conceito cortesão de amor, seu código moral baseados em conceitos religiosos e 

pagãos, além de estruturar a relação homem/ mulher(SPINA,1996) 

Antes do surgimento da cortesia a Igreja já buscava conter a classe 

cavaleresca, mas essa contenção só será efetivamente realizada através da 

literatura laica O motivo de tal progresso vem do fato de que a literatura cortês 

procurava analisar os sentimentos , buscando aprofundá-los. 

Além das mudanças econômicas provenientes das praticas de comércio, a 

cortesia trouxe outro tipo de transformação que aconteceu no concerne ao 

comportamento. O cavaleiro estava acostumado a levar uma vida repleta de 

combates,  desde pequeno foi preparado para isso,  tinha a agressividade na sua 

essência, e com a vida na corte, essa prática  passa a ser limitada,em meio a regras 

e proibições,que se tornaram autolimitações. Essa mudança vai ocorrer no período  
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que Marc Bloch chama de tomada de consciência  que vai acontecer no momento 

em que o homem medieval passa a trabalhar sua erudição, onde os espíritos são 

convidados a “raciocinar adequadamente”.  

Os participantes desse movimento eram membros da nobreza, que se 

descreviam como renascidos, novos, que tinham a capacidade de enfrentar os 

desafios que a cavalaria exigia.Apesar de surgir na França a essência da cortesia 

tem bases inglesas sobretudo célticas e anglo saxônicas(HERR,1981). O que é um 

contra senso, contra o império Capetingio, outro antagonismo é a ativa participação 

feminina, uma afronta à autoritária e misógina sociedade sulista. 

O novo homem feito aos moldes corteses tem como características: ser amigo 

dos torneios, das danças e dos jogos; ser bom esgrimista, saber ler e cantar , 

conhecedor das artes liberais, para poder abrir uma escola em qualquer lugar.Bem 

diferente do homem movido por impulsos, o homem cortês é levado pelas 

ideias(D´HAUCOURT,1994:pág 89) 

A corte era o ponto de ligação entre o senhor e os vassalos, nela o senhor 

unia seus súditos e mantinha assim as rédeas de comando, ele divertia e os fechava 

numa rede de obrigações e de serviços.  

Os ideais de comportamento e educação eram observados inicialmente só 

pela fechada casta da nobreza,e esse movimento o auxilia a conservarem-se. 

As obras que são produzidas a partir do surgimento das primeiras cortes, 

evoluem em seu conteúdo, a arte vai prevalecer sobre a inspiração, a analise 

psicológica ganham importância, além de apresentarem uma certa influencia da 

literatura árabe, graças às expedições guerreiras ao Oriente.Essa literatura ganha 

ares aristocráticos e passa a abordar o romance, cujo tema principal é o amor.Surge 

aí o romance cortesão. 

O romance cortês ou cortesão  que faz sua aparição no séc. XII, já difere das 

canções de gesta na sua elaboração, nas suas fontes e nas suas intenções. Na sua 

elaboração, porque os metros, e a rima  sofrem modificações; nas suas fontes 

porque o renascimento clássico do séc. XII exerceu grande influência no temário 

dessa literatura narrativa, bem como são evidentes os influxos do amor cortês na 

lírica meridional; e nas suas intenções , porque, ao contrário das canções de gesta, 

que eram poemas destinados a ser cantados ou declamados perante grande público, 

os romances corteses eram narrativas versificadas que visavam a um público 

restrito, mais refinado, um público leitor -  não um público ouvinte. 
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Os jovens teriam que ter um comportamento refinado na corte, pois isso lhe 

geraria ganhos no futuro, por que nesses lugares, ele poderia conquistar mais do 

que prestigio e visibilidade, poderia conseguir um bom casamento e com ele riqueza. 

A literatura cortesã percebendo isso, muda o foco de relevância dos 

romances,sai a batalha contra o inimigo e entra a luta pela conquista da dompna( 

domina),ou seja a dama, que poderia tanto ser  a sua futura esposa,como a mulher 

de seu senhor        (HERR,1978:pág172 ).  

Essa modalidade literária é um ataque à hábitos e costumes ditados pela 

Igreja e pelas antigas aristocracias, ela demonstra uma concepção do amor a 

margem do casamento onde a dama era uma mulher casada, ela vai tocar 

profundamente os indivíduos que estava acordando para uma nova abertura de 

conhecimento próprio e ampliação do poder da imaginação. 

A cortesia apresenta-se assim como um momento de valorização da mulher 

e a utiliza como uma forma de “docilização” do cavaleiro, essa literatura transforma 

a mulher tanto como uma forma de inspiração, como um objeto de controle. 

Nesse contexto, há duas visões sobre o feminino, uma criada pela literatura 

cortesã, e outra ainda arraigada pelo modelo reforçado pela Igreja, onde a esposa 

deve ser submissa e ser usada segundo a vontade do marido 

A épica foi uma ferramenta disciplinadora dos hábitos  corteses e disseminou 

esse tipo de comportamento por toda a Europa do fim do século XII e inicio do XIII.Ela 

inicialmente tratava dos grandes reis e depois se tornou  um veiculo de cortesia. 

O cavaleiro recebe mais atribuições, além de ser um bom soldado, guerreiro 

e fiel vassalo,ele agora aumentará seu valor humano pelo amor da dama e por suas 

virtudes como homem de corte, ele se transmuta de cavaleiro, para cavalheiro. 

Essa literatura também apresentará elementos moralizadores, a partir do 

momento em que o cavaleiro tem que refrear seus instintos no ritual de convivência 

na corte, ele reduz seu padrão de agressividade, sai àquela visão onde o cavaleiro 

“selvagem” era bem visto, e se insere a visão de que o cavaleiro deve ser apreciado 

por sua conduta refinada. 

O cavaleiro não viverá somente para a guerra e da guerra, ele agora terá que 

se adequar à nova realidade, onde outras habilidades serão exigidas, e para 

corresponder a essas exigências, ele terá que se educar. 

Os trovadores e os menestréis faziam uma literatura de “entretenimento”, cuja 

finalidade era ser ouvida nos salões e banquetes dos nobres, tinha um caráter 
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coletivo, era para ser apresentada para um grupo de pessoas que geralmente não 

sabiam ler ,mas que absorviam e se ligavam emocionalmente aos enredos e aos 

personagens. 

Sua principal temática era a cavalaria, e em homenagem aos cavaleiros foram 

feitos poemas com diversos personagens ligados à nobreza que apresentavam 

conflitos psico-sociais,que se relacionavam ao embate entre o amor e as regras 

sociais. 

O romance de cavalaria desempenhava a função de mostrar exemplos a um 

publico que queria modelos de ação. Se não fossem suficientes as riquezas e glórias, 

esses romances davam ao leitor o exemplo de serviço desinteressado ou 

recompensas  místicas. 

O afastamento do jovem cavaleiro servia também para estabilizar a classe, já 

que esta dependia do suporte econômico ameaçado pelas partilhas hereditárias. 

No século XII há uma suspensão das guerras e os  homens voltam para suas 

casas, as cortes voltam a encherem - se e surge a épica cortês. 

Na sociedade da corte, a mulher deixa de ser instigadora da guerra como suas 

antepassadas para ser um instrumento sutil de manipulação do esposo. A visão 

medieval consistia numa sociedade onde o homem era o senhor e a mulher 

submissa a ele e a literatura vai ajudar a controla-la. 

Desde o século XI, vê- se por parte do homem o medo do adultério feminino, 

e para se averiguar se ocorreu ou não se utilizava o ordálio (ferro em brasa que a 

acusada segurava) se culpada se queimava, se inocente não, esse recurso é usado 

em Isolda, às vezes essa prova não era solitária era compartilhada com um defensor. 

Essa prática então em declínio no século XII, mais ainda é expressa por muitos 

trovadores. 

O adultério masculino é irrelevante e pouco digno de nota e quando o é, é 

tratado por “intemperança dos impulsos”. Já a mulher adultera era discriminada, vista 

como algo anti-natural, demoníaco, seu amante quase sempre era eximido da culpa, 

visto que ele fora vitimizado pelas artimanhas femininas , armas do demônio!  

A cavalaria havia restaurado o prestígio da mulher na sociedade, 

restabelecendo o culto da honra e das letras através das canções e romances. A 

educação da mulher se processava em casa, nem sempre acompanhada de ensino 

livresco, mas acompanhado do ensino livresco, mas acarretava conhecimentos 
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técnicos de valor doméstico como: abastecimento, conservação dos mantimentos, 

previdência, jardinagem, culinária, costura e etc... 

Esse aspecto literário ajudou ao mesmo tempo, fortalecer os laços feudais e 

tudo ligado a ele, mas também afirmou a importância das cidades, já que a maioria 

das obras dos romances corteses eram produzidos e divulgados nas cidades. 

Numa sociedade onde a mulher não tem autonomia, a cortesia surge e se 

fortalece graças à vontade de uma, Eleanor d’Aquitânia, que transforma a corte de 

seu marido no celeiro para a literatura cortesã.  

Essa corte era extensa e cobria da Inglaterra até as fronteiras da Espanha,  

Eleonor irá por de lado as gestas por considerá-las rudes , primitivas e provincianas  

e dará espaço a uma nova poesia que se baseará em três vértices, o romance anglo-

saxão, a inspiração céltica e as doutrinas de amor provenientes da Provença e do 

sudoeste da França. 

Formando um contraste com as gesta e com tudo o que ela representava 

como a supremacia franca, e o poderio da Igreja, Eleonor irá fundar uma corte onde 

a temática principal será a ação dos reis Ingleses e suas personagens agem a 

margem do poder da Igreja.  

Elementos como honra, coragem e lealdade, são discutidos nos textos e são 

apresentados sobre a figura de homens singulares e que por isso são exemplos a 

serem seguidos e imitados. 

As obras serviram como veículos eficientes de transmissão de ideias e de 

moralização, elas tiveram grande alcance popular e conseguiram chegar a um 

grande numero de pessoas, seja pelo modo em que eram transmitidas (através de 

recitação e acompanhadas por melodia, o que era de grande importância para uma 

população formada por uma ampla porcentagem de analfabetos), pela profundidade 

de seus personagens, pela destreza em que foram conduzidas por seus autores, ou 

até mesmo pela grandeza das narrativas, o que se sabe é que elas foram de 

importância para a construção de uma mentalidade a cerca da cavalaria, seus 

hábitos, e valores por ela defendidos. 

Esse processo de moralização teve o apoio da Igreja, que via a cavalaria como 

uma classe que precisava de ajustes, pois, suas praticas eram consideradas 

inadequadas pelo clero, e como ela havia falhado sensivelmente em escrever para 

essa classe, viu que as gestas inicialmente, serviam para seus propósitos de mostrar 

exemplos de conduta, não só a igreja como também os senhores feudais, a 
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obediência e submissão  serão passados de pai para filho, e esse exemplo será 

cristalizado na mentalidade da nobreza medieval, no caso da literatura cortes, essa 

possuía dois lados, de um ponto ela reduzia o ímpeto belicoso e as praticas 

agressivas dos cavaleiros, que se refinaram e se transformaram em cavaleiros, 

modelos de cortesia. Nesse viés ainda se acrescenta devido as pressões da Igreja, 

como  norma da cavalaria, a defesa dos fracos e da fé.  

A cavalaria nas obras aparece como um modo de vida, uma diretriz a ser 

adotada, algo inerente e inato, não se pode fugir de suas obrigações, deve-se segui-

la e cumprir o que ela determina aceitar valores como honra lealdade, e coragem, 

ter ojeriza por tudo contrario a ela, e punir a quem está contra ela, seja no sentido 

religioso, seja no sentido moral. A obras mostram os moldes da cavalaria análogos, 

os cavaleiros são valentes, fortes, destemidos e valorosos. 

A concepção da cavalaria como um ideal de vida laica era definida como uma 

visão estética, revestida de um ideal ético, onde sua base era uma fantasia heroica 

e o sentimento romântico, que  povoam o imaginário por gerações. 
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Quando um Corpo Transita: (Des)Construções de Gênero em 

Manifestações Artísticas 

Gabriela Lages Gonçalves188 

 

RESUMO: Com o intuito de refletir sobre corpo e concepções de gênero em 

manifestações artísticas o trabalho consiste em uma discussão da ação performática 

Quando o Corpo Transita apresentado na VI edição do Conexão Dança em São Luís. 

O espetáculo é observado a partir da questão da diferença sexual e das noções 

sociais e culturais do corpo que apontam para seu caráter transitório. Entre as 

técnicas de pesquisa estão a observação participante e entrevistas abertas com 

espectadores e performers. Nas considerações destacam-se uma análise dos 

movimentos corporais como moldados socialmente desde a infância como 

simbologia das cores, jogos, atividades e funções arranjadas pela diferença sexual. 

Entre as contribuições teóricas estão Marcel Mauss, Judith Butler e Guacira Lopes 

Louro. 

Palavras-chave: Arte, Corpo, Gênero. 

 

Ao entrar na Galeria Trapiche alguém perguntava “Você prefere o de 

bonequinhas ou de carrinhos?”- referindo-se a um brinquedo de fazer bolas de 

sabão. Cada pessoa que entrava recebia o brinquedo escolhido e se acomodava no 

espaço de chão reservado para o espetáculo. Havia na parede principal uma 

projeção de um rosto seguido do texto:“O corpo transita porque precisa. Precisa sair; 

deslocar-se. O corpo transita quando Maria prefere a cor azul. O corpo transita 

quando João adora ir ao cinema de saia, com sua esposa e filhos”. Uma série de 

colagens com rostos e corpos misturados, além de impressões de textos em papéis 

que eram azuis e rosa estavam nas paredes. As pessoas que chegavam logo 

começavam a fazer bolinhas de sabão. Havia uma mesa com vinho e sorvete 

disponível.  

                                                           
 

 

 

188 Graduanda em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Maranhão. 
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Os dois performers de frente para o público começam a fazer bolas de sabão 

com seus brinquedos- a garota com o de bonequinhas, e o rapaz com o de carrinho.  

Logo após, sentam de pernas cruzadas, e começam a observar o derretimento do 

sorvete em suas mãos. 

Após alguns minutos, degustam o sorvete lentamente. Se levantam e ficam 

um tempo observando os espectadores. A menina tira seu vestido branco de 

bolinhas, e o rapaz sua camisa e bermuda, trocam suas roupas. O rapaz agora de 

vestido, vai até a mesa e pega uma taça de vinho, enquanto a garota prende seus 

cabelos. Ele abre uma carteira para que utilize o espelho para passar seu batom 

vermelho. A garota coloca as duas mãos nos bolsos da bermuda, e o rapaz segura 

a ponta do vestido, ambos de frente para o público ficam parados. Enquanto isso na 

projeção o ícone (figura 1) oscilava rapidamente ao som da música alta que tocava. 

 

Figura 8: ícone 

Na projeção começa um vídeo do performer do quadril para baixo vestindo um 

short curto jeans, o qual ele brincava de levantar a barra do short de forma que 

parecesse uma calcinha e descer para que virasse short novamente. Logo depois 

segura seu órgão sexual por uns segundos, põe a mão na cintura e sai andando no 

fim do vídeo. Os performers voltam a soltar bolinhas de sabão. 

Assim termina a performance Quando o Corpo Transita elaborada por dois 

artistas do BemDito Coletivo Artístico apresentado na VI edição do Conexão Dança 

em São Luís. 

O BemDito Coletivo Artístico foi criado a seis anos, surgiu no intuito de fazer 

uma arte que reflita questões do corpo, políticas, culturais, com o objetivo de 

produzir, compartilhar e difundir diálogos entre a arte e um senso crítico quanto as 

realidades sociais. Em meio a diversas linguagens artísticas- dança, teatro, 

performance, artes visuais- o coletivo propõe em seus espetáculos fazer da arte um 

lugar também político, no sentido de perceber as questões sociais que os rodeiam e 

pensar espetáculos a partir delas.  

O grupo se propõe fortemente a romper com algumas noções que consideram 

comuns sobre arte. A primeira delas é a de que arte subtende talento ou dom, e a 
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noção de que é sempre algo admirável ou do âmbito do entretenimento. O 

pensamento de que “qualquer um” pode ser artista e de que a arte não é algo pronto 

para ser admirado, para distrair ou entreter, são perceptíveis nas atividades do 

grupo. Uma segunda característica relevante sobre o coletivo é a concepção de Arte 

Política, termo designado para uma arte que intui questionar, problematizar e 

transformar pensamentos. No final das apresentações normalmente há conversas 

com o público sobre o que acabou de acontecer e, para o grupo, é importante que o 

público saia de seus espetáculos com inquietações sobre alguma coisa. 

A performance implica que a sexualidade é algo em constante transição e 

aponta o corpo como um deslizante entre a noção binária masculino/feminino 

juntamente com as atribuições que carregam. Do ponto de vista que estudar a arte 

é explorar sensibilidades coletivas (GEERTZ, 2002: 149) se faz pertinente analisar a 

performance artística descrita enquanto questionamentos acerca das noções de 

gênero e diferença sexual socialmente construídas. As informações aqui descritas 

são frutos de pesquisa etnográfica com os artistas envolvidos de modo a percebê-

los enquanto atores sociais em seu fluxo cotidiano. Entre as técnicas de pesquisa 

estão a observação participante do evento, entrevistas com os performers e 

elaboração de notas vividas em campo, que são essenciais para o diálogo entre 

pesquisa e teoria na antropologia (EVANS-PRITCHARD, 2005:43-47). Para tanto, 

no primeiro momento situo o Projeto Transitando que se constitui como uma 

extensão do BemDito Coletivo para discussão de questões de gênero, como forma 

de situar as possíveis relações entre arte e relações de gênero. Em seguida 

proponho discutir a noção cultural do corpo para se pensar o corpo como instrumento 

a ser moldado por aspectos culturais, e sobre como os estudos de gênero apontam 

para a construtividade dos gêneros a partir da desconstrução do corpo biológico.  

 

O Projeto Transitando: Entre a Arte e o Gênero 

Entre as ramificações do BemDito Coletivo encontra-se o Projeto Transitando  

que surgiu com a finalidade de problematizar o corpo e questões de gênero e 

identidade através das linguagens artísticas. A ideia surgiu a partir de conversas e 

histórias trazidas da infância, questões sobre os brinquedos, jogos e funções sociais 

as quais são subentendidas ao corpo biológico desde “nascença”.  Segundo os 

performers a construção de Quando o Corpo Transita também surge de uma 
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identificação com personagens de filmes, como Tomboy189 e Ludovic190 que ambos 

são crianças que não se identificavam com a identidade de gênero imposta por seu 

corpo. Inclusive, toda a trilha sonora da performance é composta por músicas de 

filmes que tratam de questões de gênero.  

Do ponto de vista histórico a arte pode ser apontada como uma maneira 

legítima de problematizar questões sociais, que com a inserção na dinâmica 

contemporânea alcança novos questionamentos acerca das hegemonias e 

centralidades tanto no nível cultural quanto político, e pensar a arte hoje significa ter 

em mente relações entre os acontecimentos que articulam, necessariamente as 

produções e as circulações em nível local e global (GERALDO, 2010:1). No entanto, 

a produção acadêmica sobre as relações entre arte e gênero pode ultrapassar as 

barreiras que restringem ao Arte Feminismo (TRIZOLI, 2008:1-5), influenciado pela 

teoria feminista nos anos 60 no intuito de dar notoriedade as artistas mulheres, pode 

também ocasionar na reflexão e transformação do pensamento.   

O antropólogo Alfred Gell (2009) faz a provocação de se pensar em uma 

antropologia genuinamente da arte, como um sistema de ação- em focalizar o 

contexto social da produção, circulação e recepção de arte- “Dou ênfase não a 

comunicação simbólica, e sim a agência, intenção, causação, resultado e 

transformação. Encaro a arte cujo fim é mudar o mundo, e não codificar proposições 

simbólicas a respeito do mundo” (GELL, 2009:10). Desse ponto de vista, as 

produções artísticas do BemDito Coletivo podem ser avistadas tanto como um 

reflexo de seu contexto social, quanto como uma proposta de reflexão sobre a 

realidade social relacionada as questões de diferença sexual e de gênero.  

 

Quando o Corpo Transita: Das Fronteiras ao Corpo 

                                                           
 

 

 

189 O filme trata da história de uma menina de dez anos, que tem comportamentos e maneiras de se vestir 

relacionadas ao gênero masculino. 
190 Menino de sete anos que deseja tornar-se uma menina, e casar-se com seu colega de classe, personagem 

principal do longa metragem Minha Vida em Cor de Rosa. 
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Em entrevista com um espectador logo após a apresentação, foi comentado 

sobre o caráter lúdico ao chegar no local- “tudo azul e rosa, e o pessoal soltando 

bolinhas de sabão, transmitia algo infantil”. Segundo os artistas esse caráter lúdico 

refletido no cenário propõe uma discussão sobre características da diferença sexual 

na infância- as brincadeiras de menino ou o modo de se comportar da menina, estão 

conectadas com a pergunta da entrada que coloca aspectos simbólicos como a 

escolha do brinquedo para discutir a questão. 

As considerações elaboradas por Mauss (1974) em relação ao corpo como 

instrumento a ser moldado através dos contextos sociais oferece margem a 

discussão sobre a diferença sexual. Mauss além de observações sobre as técnicas 

corporais de nadar, dormir, dar a luz, e entre outras, se dedica a observar as 

divergências entre os sexos através do corpo. Ao observar o má sucesso das 

mulheres no quesito arremesso, mira e soco (pois relata que as mulheres davam 

soco mole e atiravam torto) apontou que existia uma diferença entre a educação para 

homens e a para mulheres, enquanto os homens eram ensinados a se inserir no 

campo militar, as mulheres eram destinada a aprender com suas mães como se 

tornar uma boa esposa (MAUSS,1974:222). Ademais, a noção que o autor oferece 

a questão é de que o corpo é o primeiro e o mais natural instrumento do homem 

(1974: 217), e que é moldado pela cultura a qual está inserido.  

Por outro lado, Judith Butler (2003) traz considerações acerca de que o próprio 

corpo é construído, ao apontar para a construção de gênero: 

“O ‘corpo’ aparece como um meio passivo sobre o qual se 

inscrevem significados culturais, ou então como o instrumento 

pelo qual uma vontade de apropriação ou interpretação 

determina o significado cultural por si mesma. Em ambos os 

casos, o corpo é representado como um mero instrumento ou 

meio com o qual um conjunto de significados culturais é apenas 

extremamente relacionado. Mas o corpo é em si mesmo uma 

construção, assim como o é a miríade de corpos que constitui 

o domínio dos sujeitos com marcas de gênero. Surge a 

questão- Em que medida pode o corpo vir a existir na(s) 

marca(s) do gênero e por meio delas?”. (BUTLER, 2003:27) 

Butler adiciona que este corpo carregado de significados culturais também é 

dotado de construções que se referem à identidade de gênero. O corpo que nasce 

já tem um nome (masculino/feminino) que se pressupunha saber a partir do sexo, é 
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desconstruído ao apontar que o caráter biológico não está mais em posição da 

ordem binária sexo/gênero/ desejo antes subentendida no corpo desde nascimento. 

Elementos que o espetáculo trás simbolicamente como representação masculina 

(carrinhos, cor azul, a roupa, gestos), ou feminina (o vestido, a cor rosa, boneca, 

gestos) podem ser assistidos como uma crítica ao senso perpassado desde a 

infância de atividades de menino ou de menina, e de sua extensão em relação a 

aspectos da sexualidade. 

 

Figura 9: Fotografia anexada a parede 

Assim quando os artistas apontam a ideia de um corpo que pode transitar, 

provocam a possibilidade de pensar que o masculino também pode ser feminino, e 

vice-versa,  pois ambos se constituem de construções sociais e culturais. Como 

aponta Louro (2004) o ato de declarar o corpo- “è uma menina” ou “é um menino”, 

destaca todo o processo de características físicas que são vistas como diferenças 

na verdade de caráter e significados culturais. 

Como destaca o texto nas paredes do cenário- “O corpo transita quando João 

quer continuar com seu nome de batismo, mas hora ou outra, adora ir ao cinema de 

saia, com sua esposa e filhos”, pensar gênero como algo que transita entre o que é 

dito como masculino ou feminino se faz uma forma de desconstruir a noção de corpo 

enquanto força que dita gênero e sexualidade.  

O performer quando troca a roupa muda de comportamento, se arruma, e 

passa o batom cuidadosamente. Senta e junta as pernas quando está de vestido. 

Neste trânsito entre o masculino e o feminino vale ressaltar as considerações de 

Louro (2004) sobre os sujeitos “desviantes” que se encontram em espaços de 
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fronteira: “A imagem da viagem me serve, na medida em que a ela se agregam ideias 

de deslocamento, desenraizamento, trânsito. Na pós-modernidade, parece 

necessário pensar não só em processos mais confusos, difusos e plurais, mas, 

especialmente, supor que o sujeito que viaja é, ele próprio, dividido, fragmentado e 

cambiante”. (2004:13). 

Ao se utilizar da metáfora dos viajantes pós-modernos para se referir aos 

sujeitos que ocupam o espaço liminar da sexualidade- homossexuais, bissexuais, 

transexuais, travestis, drags que estão num espaço que não deseja estar na 

classificação do todo integrado sugere pensá-los como divididos, fragmentados por 

si só, sujeitos que ocupam o lugar do trânsito.  

Pensando em aspectos gestuais da performance, cabe ressaltar o vídeo 

mostrado do performer trajando movimentando com as mãos seus short jeans. A 

projeção pode ser pensada como uma reflexão sobre as definições de sexualidade 

elaboradas por Michel Foucault (1976) acerca da hipótese repressiva. Em um 

contexto de formas de controle do estado que chega ao corpo através do biopoder- 

o performer ao tocar em seu órgão sexual com gestos femininos provoca um reflexo 

sobre a liberdade sexual das mulheres. No contexto apontado por Foucault o estado 

passa a se preocupar sobre as taxas de natalidade, mortalidade, duração das 

relações matrimoniais ou como as pessoas lidam com suas relações sexuais, de 

forma a mediar discursos sobre a maneira correta de lidar com o sexo, que na 

realidade são estratégias de repressão ao corpo. A questão da liberdade sexual 

feminina ainda é uma questão em evidência na sociedade contemporânea, o gesto 

sugerido pelo performer do “toque a vagina” pode ser lido, por exemplo, como o tabu 

da masturbação feminina.  
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Figura 10: Folder da performance 

Tais gestos corporais compreendem um misto significativo que ultrapassa o 

corpo perante concepções socialmente estruturadas e perturbam os padrões 

culturais e estéticos- o vídeo do rapaz com fenótipo masculino com pelos nas pernas 

trajando short, as imagens dos rostos misturados de barba e batom, o azul e o rosa, 

a bonequinha e o carrinho ou o sentar de pernas cruzadas ou abertas.  

Donna Haraway (2009) destaca a hibridez entre máquina e organismo no 

mundo pós-moderno apontando que não há mais fronteiras entre o homem e as 

tecnologias. A autora incorpora o questionamento de fronteiras: corpo- não corpo; 

homem-mulher; homem-máquina- e se faz interessante perceber a relação entre 

objetos e corpo na performance artística descrita. O brinquedo de fazer bolas de 

sabão, o sorvete, o batom, as roupas, ou o performer que gesticulava a tornar 

calcinha ou short na projeção do vídeo, traz à tona a possibilidade de quebra entre 

as fronteiras homem-mulher num só corpo.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Contudo, a reflexão sobre como a arte proporciona perceber sensações e 

significações pautadas no contexto de vida coletivo, permitem perceber o corpo 

como um deslizante entre as culturas e dinâmicas sociais trazido pela dupla de 

artistas. A experiência permitiu captar a diferença sexual através de aspectos lúdicos 
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como cores, brinquedos, atividades na ação performática, como forma de atentar 

para a construção social de noções sobre o masculino e o feminino.  

 Perceber a noção cultural do corpo é também perceber as diferentes formas 

de aprendê-lo, representá-lo e manipulá-lo perante aspectos sociais e culturais 

(CUNHA, 2012). Entretanto, a discussão da diferença sexual e da possibilidade de 

trânsito acrescentada por Butler (2003), colaboram no sentido de romper a noção 

binária de masculino e feminino, e com suas seguintes demarcações sociais, 

apontando que os gêneros assim como o corpo é moldado por aspectos culturais.  

Ao trazer a provocação para os palcos, o coletivo rompe com a noção da arte 

que puramente entretém, e levanta discussões atuais perante o contexto local ao 

qual estão inseridos. Dessa forma, a arte questionadora e reflexiva proposta por Gell 

(2009) adquirem forma e possibilidades de transformação. 
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Analise dos discursos abolicionista nos jornais e na literatura no 

século XIX 

Hiago Andrade Rocha  

 

RESUMO: Este artigo propõe – se a analisar, a obra “Escrava Isaura” escrito por 

Bernardo Guimaraes no século XIX. Sendo a obra publicada em 1975, neste mesmo 

período discutia – se sobre a abolição da escravidão e seus desdobramentos 

naquela sociedade. Utilizando como fonte tanto a obra “Escrava Isaura” como os 

jornais daquela época, dois veículos de comunicação daquele período, buscamos 

compreender os discursos abolicionista que se faziam presente nesses documentos. 

Sendo os jornais utilizados como espaço para discuti a abolição da escravidão no 

Brasil, alguns com os discursos abolicionistas, outros escravistas, constituindo 

espaços de disputa naquele contexto cultural, político e econômico sobre o elemento 

servil. 

Portanto, pretende-se através dos jornais e da literatura abolicionista daquele 

período compreender, o processo da abolição da escravidão no Brasil.  Comparando 

os discursos dos jornais com a obra “Escrava Isaura” na qual podemos encontrar 

discursos ora escravista, ora abolicionista através dos personagens para então nos 

ajudar a tecer os fatos do passado, e quais os efeitos causados por estes dois 

documentos num ambiente eminentemente escravocrata. 

Palavras chave: Abolicionismo, Jornais, Literatura, Escravidão no Século XIX  

 

As fontes utilizadas nesta pesquisa são os jornal Diário do Maranhão e a obra 

de Bernardo Guimaraes “Escrava Isaura, que na segunda metade do século XIX fora 

utilizado para acalentar debates sobre o elemento servil, sendo o jornal e a literatura 

um meio de propagação naquela sociedade sobre os mais diversos conteúdo. 

Tendo como documento um jornal, utilizamos como representação na qual as 

falas são representadas assim: Por um lado, a representação como dando a ver uma 

coisa ausente, o que supõe uma distinção radical entre aquilo que é representa e 
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aquilo que é representado; por outro, a representação como exibição de uma 

presença como apresentação pública de algo ou de alguém.191 

Logo, os publicitas colocavam em seus periódicos comentando sobre os 

debates que ali se propunham sobre o escravo e o futuro do mesmo. Sabendo que 

o jornal também era utilizado como espaço de disputas entres os seus pares, pois 

havia muitos periódicos que tinha como função a retratação com alguns jornais ou 

até mesmo com pessoas que difamavam, distorciam as notícias. 

A literatura veio com um caráter humanitário colocando o negro como um ser 

humano, já que ele era visto como objeto, e não como um humano como aponta, 

“... (Da segunda geração do Romantismo) dedicaram poemas 

aos escravos, contribuindo para torna-los personagens 

literárias, antes, inclusive, de Castro Alves. O escravo literário 

foi humanizado, representado com sentimentos, atributos e 

estilos de vida antes da identificados apenas às pessoas que 

não viviam sob o estigma da escravidão.”192 

Logo, podemos observar o quão não só a literatura, mas ela também foi de 

grande importância para o processo de abolição no Brasil, e na Província do 

Maranhão. Pois discutia-se todas as lutas e as forma como o literário retratava seu 

escravo. 

Sendo o Historiador escolhendo suas fontes, logo seu documento que 

constituem a herança de um passado o jornal tem como essa característica que dada 

a uma realidade, os indivíduos registravam seus atos através dos documentos sejam 

eles, ofícios, registro civil, que ajuda no ofício do Historiador a (re) escrever a História 

de um povo. 
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Usando como fundamento aquilo que Le Goff nos colocar que: O documento 

não é qualquer coisa do passado, é um produto da sociedade que o fabricou segundo 

as relações de forças que a detinham o poder.193 

Podemos perceber que o jornal seria um subproduto da sociedade em que os 

homens que estavam no poder usava de suas atribuições para “manipular” as 

massas com suas notícias ora tendenciosas, ora falaciosas.  

Constituindo o elemento central da discursões no meio jornalísticos cujo tema 

era a escravidão, tendo embates escravistas e antiescravistas na década de 80. Uns 

defendendo a manutenção da escravidão outros querendo a total extinção dessa 

instituição escravocrata que regeu o segundo império até o último suor dos 

escravizados. 

Neste tópico analisaremos as falas escravistas e antiescravistas encontradas 

no Diário do Maranhão, que antecederam o processo de abolição do elemento servil 

na Província do Maranhão tendo como escopo documental um Jornal que por meio 

dele ecoava as campanhas publicitas sobre o fim da escravatura. 

Sabendo que a Província do Maranhão até a década de 50 tendo uma 

população com maior percentual de escravos, depois houve uma diminuição dessa 

população, pois a economia entrava em declínio e se concentrava agora na região 

sul, embora não atrelasse a abolição com o fator econômico, pois outras questões 

estavam envolvidas. Tendo como naquele período a divisão geográfica a Província 

do Norte e Sul, muitos se aproveitaram, já que com a proibição do Tráfico Negreiro 

em 1840, o os senhores do engenho realizaram a comercialização do tráfico 

interprovincial que fora um meio bastante utilizado naquele tempo194.  

Não só o jornal como também a literatura e outras sociedades civis estavam 

engajados nas causas abolicionistas, como na Província do Maranhão, uma 

associação que: Instala-se na escola militar uma sociedade, cujo o fim e concorrer 

para a abolição do elemento servil. A associação é formada por alunos que dão 
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assim prova de seus sentimentos, não só patrióticos como humanitário, como seja 

concorrer para a liberdade.195 

Logo, formam-se grupos para lutar pelas causas humanitárias, lutar pelos 

oprimidos, tendo em vista que o país e a província do Maranhão era extremamente 

escravocrata. Não só estas associação mais como algumas sociedades 

emancipacionistas, que angariavam fundos para comprar a alforria dos escravos, 

pois a com o dispositivo da lei de 1871 o escravos podia comprar sua liberdade 

através de um curador. No entanto, apesar desse aparato legislativo se travava um 

longo processo até que de fato a alforria fosse concedida pelos escravos assim: 

Um dos dispositivos inscritos na lei de 1871 assegurava aos 

escravos o direito de formar um pecúlio, uma poupança que 

pudessem compor doações, heranças ou com que, por 

consentimento do senhor, obtivessem por meio do seu 

trabalho. Esse pecúlio poderia ser utilizado pelos escravos para 

comprar de seus senhores a alforria. Ou, nos termos preferidos 

pelos legisladores, para “indenizarem” os senhores pela 

liberdade.196 

Em alguns debates sobre a abolição da escravidão muito se falava em 

indenizar os senhores do engenhos, pois escravo sendo uma propriedade, uma 

posse do senhor o Estado tinha que indenizar o senhor do engenho para poder 

libertar o seu cativo. Assim nesses debates, as leis emancipacionista tinha ao menos 

um artigo que se posicionasse em relação a isso, logo o escravos podia através de 

seu trabalho economizar um pecúlio e comprar sua alforria. 

Em alguns periódicos encontramos Joaquim Nabuco, um abolicionista, um 

defensor da causa, atuando no parlamento desenvolvendo projetos visando a 

extinção da escravidão, no entanto, os projetos apresentado era rejeitado sem ser 

discutido, assim: 
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O jornal transcreve para os leitores a proposta de Joaquim 

Nabuco sobre a emancipação dos escravos no império até 

1890, porém mais uma vez o projeto foi negado, nem ao menos 

foi discutido na câmara, o jornal transcreve as considerações 

feita pela Gazeta de Notícia sobre o porquê de ter sido negado. 

Um dos motivos para a votação, foi que não houve números 

suficientes para abri a sessão, segundo e a falta de interesse 

para ao menos discuti o projeto, pois não era importante para 

câmara, ora não tendo interesse não era eximir de suas 

obrigações? adiando o projeto tão importante para aqueles que 

defendem a causa abolicionista, na fala faz um relato terá a 

câmara motivos para assim proceder? Acaso não se refere o 

projeto a um problema cuja solução se impõe com tanta força, 

quanto mais adiado é? Se a câmara entende que o projeto não 

é bom, que é intempestivo, rejeite o projeto, mas discuta-o, 

prove com sua retórica que ele é mau e inoportuno197. 

Logo, podemos perceber que apesar dos esforços dos abolicionista, o 

Parlamento não estava engajado nas questões sobre o elemento servil, não sendo 

do interesse do mesmo em discuti, pois muitos deles era favorável à manutenção da 

escravidão no Brasil. 

Embora, alguns falem que o processo de abolição tenha sido um processo 

feito “por cima”, houve também negros escravizados que encontraram em meio ao 

sistema para se livrar da “mão senhorial” se refugiando em Quilombos. Além das 

falas abolicionistas, encontramos no jornal anúncio de escravos fugidos, por ora 

podemos perceber a insubmissão dos escravos com o seus senhores, usando a fuga 

para confrontar o manto senhorial, nestes periódicos eram utilizados pelos senhores 

para alugar, vender ou até mesmo dizendo as características de seus escravos para 

poder tê-lo em seu domínio, oferecendo recompensa e outras coisas, assim: 

A linguagem dos anúncios seria expressão do que Burke 

chama “modos de ação” e está, simbólica: e até 

sorelianamente mítica – tanto a exprimirem motivos, da parte 
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do agente senhorial, de estimar os entes humanos de sua 

propriedade – propriedade ativa  quanto manifestarem motivos 

do escravo, objeto de anúncios de jornais, quer para se 

resignar passiva e, por vezes, afetivamente a essa condição – 

quando apenas expostos à venda ou posto em aluguel – quer 

para reagir ativamente contra ela pela fuga: uma forma de 

insubmissão ou de revolta. Ato transimbólico: efetivo198.  

Percebe-se que a revolta era um meio utilizado pelo escravos, um ato contra 

o seu senhor, de insubmissão, tendo em vista a forma como estes escravizados eram 

tratados, torturados, marcados por não fazerem suas atividades. 

A imprensa, a literatura, contos, teatro, folhetins e panfletos tiveram destaque 

na atuação contra a escravidão, a literatura dando um caráter mais humanitário ao 

negro escravizado, tendo essa proposta, a imprensa promovendo debates acerca do 

elemento servil, surgindo outros jornais com ideais abolicionista propagando, 

difundindo, conduzindo esse processo ao longo do tempo. 

Os publicistas dessa época antecipavam com seus argumentos 

os arrazoados dos teóricos e políticos que mais tarde cerrariam 

fileiras em prol da abolição... Palavras que até meados do 

século encontravam escassa repercussão, passaram a 

eletrizar auditórios, mobilizar a imprensa, comover a multidões 

e a provocar acalorados debates parlamentares. A questão 

escravista converteu- se, a partir de 1870, numa das mais 

apaixonantes do segundo reinado. É que uma profunda 

mudança se processara na estrutura social e econômica do 

país e as palavras, outrora tinham escasso efeito e pouca 

penetração, adquiriram o poder de convencer. Os que haviam 

escritos, na primeira metade do século, contra o sistema 

escravista tinham pretendido demonstrar à nação, os seus 

inconvenientes…Acreditavam que esclarecendo a opinião 

pública se poderia consegui a abolição da escravatura. Suas 

esperanças foram entretanto desmentidas. A realidade 
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econômico-social, incorporando o sistema escravista anulava 

seus esforços.199 

Logo, com ideais progressista acerca da escravidão, os meios de 

comunicação queria mostrar para a sociedade o quão seria um atraso para o Brasil 

manter a escravidão, no entanto os senhores do engenho não se preocupara com 

isso, queria manter o sistema escravista vigente que era benéfico pros mesmo.  

Em face a esses debates temos uma bipolarização no que seria “Ser 

Abolicionista”, pois alguns eram favoráveis à abolição sem indenização e os que, 

defendiam uma emancipação gradual da mesma, apresentando seus projetos com 

essas propostas com ou sem indenização. Sendo no Maranhão algumas sociedades 

tinham fundos para libertar os escravizados assim: 

Segundo Jalila Ayoub Jorge Ribeiro, formaram-se, a partir da 

década de 1860, no Maranhão, algumas sociedades que 

faziam libertações de escravos, como a irmandade de São 

Bento e a Sociedade Manumissora Vinte e Oito de Julho, 

fundada em 1869. (RIBEIRO, 1990) Essas associações faziam 

arrecadações, quermesses e festas para libertarem alguns 

escravos. É preciso entender que, mesmo sendo formadas por 

membros da elite local, estas associações estavam eivadas de 

um espírito humanitário e progressista. Ora, como bem 

apontou José Maia Bezerra Neto, ser manumissor, 

abolicionista, ou antiescravista era, antes de tudo, pregar um 

ideário de progresso e de civilização200.  

Encontramos nos jornais senhores que em ocasiões especiais libertava seu 

escravo, tendo com um espirito humanitário, uma verdadeiro manumissor dando ao 

seu cativo a tão sonhada liberdade. 

Em outro periódico encontramos um discurso proferido por Joaquim Nabuco 

numa viagem a Portugal, elogiados pelos demais membros do parlamento em que: 
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A visita do então Deputado Joaquim, discurso este cheios de 

elogios pela sua luta no seu pais, respeitado pelos seus ideais 

e “procura desfazer no seu país a macula mais hedionda que 

um povo pode ter em si: a macula da escravatura”201 

Logo, as questões abolicionistas não se restringia somente a seu território. 

Embora, Joaquim recebesse elogios de alguns representantes que estavam ali, 

outros criticava-o em não queria deixar que ele proferisse seu discurso, pois o 

mesmo não fazia parte da bancada. Continuando falando sobre o visitante, não 

tardou em alvejar os abolicionistas que lutando pelas suas causas no Brasil e que: 

Maior que seja e é realmente grande o nosso respeito pelos 

que advogam pela causa da liberdade dos negro, esse respeito 

nunca há de chegar ao que temos pelos que advogaram pela 

liberdade do branco, sim o triunfo das ideias liberais a favor do 

branco a liberdade dos negros seria impossível.202 

Para este que proferiu este discurso, em que no Brasil a liberdade dos 

escravizados se dava pelos brancos, um discursos dos grandes homens, e que a 

abolição no Brasil se dava pelas letras, como muitos falaram. No entanto, havia um 

temor em que as causas abolicionistas chegassem aos conhecimentos do 

escravizados, pois estes se rebelariam, causando tumultos, e revoltas nas cidades. 

Embora, tivesse algumas revoltas por partes destes que eram mantidos no 

cativeiros, meios que pudesse confrontar o sistema que lhe era imposto, porém para 

os homens “brancos” ligados ao poder sempre olharam essas revoltas como 

insubmissão, não fora adestrado como deveria. 

No Maranhão tudo, assim como no Brasil para muitos tudo que dizia respeito 

abolição estava pautado na legalidade, ou seja, a lei de 1871 resolveria por si as 

questões abolicionistas, no entanto, apesar de ser uma lei que “emancipacionista” 

não era o fim para a libertação dos “escravos”, entendo que todas as leis que criadas 

para acabar com a escravidão era só, somente só um meio e não um fim, leis 
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paliativas, aumentando o prazo para a total extinção, que na Província do Maranhão 

tudo estava pautado na legalidade da lei, como mostrar um discurso de um candidato 

falando a respeito da escravidão. 

Acerca da emancipação dos escravos, sou de opinião que nada mais nos é 

dado fazer, basta-nos a lei nº 2040 de 28 de setembro de 1871. Com ela em breve 

tempo teremos extinto, - é convicção que alento, - esse cancro que ainda corroí a 

nossa sociedade, e feito como que desapareça – na frase de um dos nossos mais 

notáveis estadista tão cedo roubado ao serviço da pátria – o visconde Inhomerim 

“esse vasto pântano, que aberto no meio civilização, exala m todas as direções 

miasmas deletérios, que infeccionarão a atmosfera social203.  

Fica- nos claro que todos os debates em torno da abolição era este argumento 

utilizado, assim “nos limites da ordem e da legalidade: nada de ajudar escravos a 

fugir e jamais pegar armas para lutar pela causa” (FARIA, PÁG. 30), ou seja, uma 

lei, a lei de 1871 era por si uma lei abolicionista. 

No entanto, fazendo um contrapondo em outro jornal, jornal este que era 

Abolicionista de fato, o Carapuça defendia a extinção e todas as matérias estava 

relacionado as escravidão, sempre falava em seus periódicos que a lei de 1871 não 

era uma lei abolicionista, e que para uma lei ser “Teria como efeito da sabia lei seria 

apelar passivamente para a morte do último escravo. Logo, essa lei não dá-lhe a 

esperança que tanto seu quer, a extinção total da escravidão.” (Jornal A carapuça, 

21 de junho de 1884.  BPBL. Hemeroteca).  

Em outro periódico encontramos no Diário do Maranhão no aniversário da lei 

da elemento do servil fala-se de dos efeitos dessa lei para o Brasil, e que sem dúvida 

produzia os melhores resultados, mais uma vez os aqueles que se dizem 

abolicionista, mas dentro da legalidade, e que os senhores do engenho apoiam a 

causa, a causa da liberdade dos negros e que seria injusto alguém dizer o contrário 

e parabenizando a lei, colocando apenas alguns cuidados a serem tomados, assim: 
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Cuidados para com os ingênuos, o tratamento e educação 

recomendados pela lei, só dos particulares tem partido e isto 

depõe contra o proceder o Estado, só serve de prova 

irrecusável de que não se deve, e seria injustiça faze-lo 

acreditar que os senhores dos escravos no Brasil não são 

amante da liberdade, ou se opõem aos efeitos benéficos da lei 

que neste momento recordamos.204  

Ora são a favor da causa, mas não discutem os projetos que são 

apresentados no Parlamento para a extinção total da escravidão, sendo assim eles 

só ficam do lado, ou “amante” quando é benéfico para eles, e não para a parte mais 

interessada que era o elemento servil. 

Sabemos que os meios de comunicação fora de grande ajuda para circular as 

ideias abolicionista, entre estava circulando na Província do Maranhão uma obra 

abolicionista eu era a “Cabana do Pai Thomas”, obra sendo vendida e difundida 

através dos folhetins no Maranhão e em alguns interiores, não só obra, mas 

encontramos também anúncio que um companhia de teatro estaria com essa peça 

em cartaz, o que podemos perceber que essa companhia de teatro também estava 

circulando o país. Sobre a peça encontramos um periódico acerca de como foi 

recebida pela sociedade “Maranhense”. 

O de ontem, em despedida da companhia Guilherme da Silveira, foi uma 

verdadeira festa. Como da primeira, a peça – A Cabana do Pai Tomas- mereceu do 

público repetidos aplausos- e na exibição se foi a melhor, não esteve em cousa 

alguma inferior a representação antecedentes. Estiveram presentes com suas exm. 

Famílias, os exm. Srs. Drs. Vice-presidente e chefe de polícia.205  

Aqui percebemos que toda a elite possuidora de escravos estavam assistindo 

a peça que tinha cunho abolicionista, que representada por uma sociedade 

escravocrata colocava diante desses algozes como era a escravidão, porém sempre 

vista de cima do teatro. 
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Portanto, estes são alguns dos discursos encontrados ao longo da pesquisa 

a respeito do elemento servil, que estava em grande pauta naquele sociedade, sendo 

os abolicionistas utilizando de todas as formas de comunicação para combater a 

causa. Assim vamos tecendo as entranhas da Província do Maranhão elementos 

que contribuir para a historiografia de como foi o processo abolicionista, nos jornais, 

na literatura e nos parlamentos. Uma sociedade que como foi colocado, cuja a maior 

população era e é negra, entretanto, temos muitos que descobri a respeito desse 

processo.   

A obra de Bernardo Guimaraes que fora lançada m 1875 conta a história de 

uma escrava chamada Isaura, com as seguintes características, “cor clara e tez 

delicada como de qualquer branca” (BERNARDO, pág. 59). Sendo Isaura uma 

escrava que fora prometida sua liberdade, no entanto, essa liberdade não fora lidada, 

o romance se passa todo em torno dessa liberdade de Isaura, e outros 

acontecimentos que ela enfrenta do seu senhor e de outros escravos, que são a 

intimidação de seu senhor querendo lhe possuir, por ele se sentir atraído pela beleza 

de sua escrava, e os escravos, o jardineiro e até mesmo o cunhado de Leôncio, 

também era atraído por essa beleza. 

Importante destacar os personagens que vão aparecendo no desenrolar do 

romance, que são peças chaves para entender, compreender essa obra, Leôncio 

proprietário de uma fazenda possui um certa quantia de escravos casado com 

Malvina uma senhora que estava ali apenas para servir o marido, assim como 

qualquer outra mulher daquela época. Henrique que irmão de Malvina que estava 

hospedado na fazenda de seu cunhado, que este é o grande pivô das suntuosas 

brigas de sua irmã com o marido causada pelo o amor que Leôncio tinha por Isaura. 

Miguel pai de Isaura que fora na fazenda libertar sua filha com a promessa de que o 

pai de Leôncio tinha feito, que por um certo pecúlio ele libertaria. No entanto, Leôncio 

não daria a liberdade de Isaura para ninguém, pois estava cego de amor pela sua 

escrava. Até que o pai de Isaura propõe que eles fujam para longe, hesitando de 

começo Isaura resolve aceitar, os dois vão para a Província de Pernambuco, onde 

ficam lá até Isaura ser descoberta num sarau, que acaba encontrando um 

republicano chamado Álvaro que lhe ajudar de todas as formas para liberta-la de seu 

senhor Leôncio.     

Bernardo Guimaraes escrevendo a obra Escrava Isaura queria que seu 

romance fosse lido, não só como mais um livro, mas como um romance que 
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criticasse aquela sociedade eminentemente escravocrata, tanto que para alguns 

seria uma obra que estava pautada no discurso emancipacionista, já que a escrava 

Isaura sonhava com sua liberdade, mas seu senhor Leôncio não abria mão, sendo 

inegociável sua carta de alforria. Porém havia interesses latentes em Isaura mais do 

que simplesmente seus serviços. Leôncio não havia casado por amor e sim por 

paixão, e que Isaura despertava sentimentos que até então era desconhecido por 

aquele homem, sentimentos esses que cresciam a cada dia assim: 

“... ele não havia se casado por amor, sentimento esse a que 

seu coração até ali parecia estranho. Casara-se por 

especulação, e como sua mulher era moça e bonita, sentira 

apenas paixão, que se ceva no gozo dos prazeres sensuais, e 

com eles se extingue. Estava reservado à infeliz Isaura fazer 

vibrar profunda e violentamente naquele coração libertino as 

fibras que ainda não estavam de todo estragadas pelo atrito da 

devassidão.” (GUIMARAES, pág,29) 

Percebe-se que Leôncio, apesar de casado tinha atração pela sua escrava, e 

Isaura nada podia fazer se não escapar de suas “garras” como um caçador a procura 

de sua presa. Sendo que não só Leôncio, mas todos os homens em que aquela 

mulher de beleza invejável pelas demais mulheres, homens que sentiam-se atraídos 

por Isaura. Portanto, tendo em vista a atmosfera social em que a mulher Isaura, 

escrava se encontrava tinha papéis definidos por ser mulher, porém por ser escrava 

tinha que servir seu senhor obedecendo-o sem que não houvesse nenhuma 

resistência seja por seus caprichos ou pelos trabalhos que lhe era indicado. 

Porém havia resistência em Isaura a ceder aos caprichos dos homens que 

queriam lhe possuir, apesar de sua condição a mesma não se rendia aos assédios 

dos homens, pois o que eles queriam era apenas aproveita de seu corpo daquela 

mulher escravizada pelo seu senhor.  

Entender a obra “Escrava Isaura” é tirar da obra alguns elementos que podem 

nos ajudar a compreender o processo de abolição, ou pelo menos entender a forma 

que os senhores tratavam os seus escravos, assim como Isaura era tratada por 

Leôncio, que possuidor de escravo e de uma fazenda suntuosa, percebemos ai um 

escravocrata que não liberta Isaura. Outro é Álvaro que como Bernardo coloca um 

republicano com ideias liberais, um abolicionista exaltado, assim: 
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“Tinha ódio a todos privilégios e distinções sociais, e é 

escusado dizer que é liberal, republicano e quase socialista. 

Com tais ideias Álvaro não podia deixar de ser abolicionista 

exaltado, e não o era só em palavras. Consistindo em escravos 

uma não pequena porção da herança de seus pais, tratou logo 

de emancipa-los todos. Como, porém Álvaro tinha um espirito 

nimiamente filantrópico, conhecendo quanto é perigoso passar 

bruscamente do estado de absoluta submissão para o gozo da 

plena liberdade, organizando para os seus libertos em uma de 

suas fazendas uma espécie de colônia, cuja direção confiou a 

um probo e zeloso administrador. Desta medida podiam 

resultar grandes vantagens para os libertos, para a sociedade, 

e para o próprio Álvaro. A fazenda lhes era dada para cultivar, 

a título de arrendamento, e eles sujeitando-se a uma espécie 

de disciplina comum, não só preservavam-se de entregar-se à 

ociosidade, ao vício e ao crime, tinham segura a subsistência 

e podiam adquiri algum pecúlio, como também poderiam 

indenizar a Álvaro do sacrifício que fizera com sua 

emancipação.” 206 

Ora, podemos perceber o quão abolicionista era Álvaro em libertar seus 

escravos, mas colocando sob seu domínio para que estes pudessem comprar 

através do pecúlio que lhe era dado através do seu trabalho, pecúlio este que tinha 

como intuito em indenizar Álvaro pelo grande feito. Ou seja, para alguns como coloco 

ser abolicionista é ser antes de tudo um mercenário, que visa seu próprio bolso e 

não a liberdade do escravo, isso para alguns abolicionista, ou que se consideravam 

como tal. 

 

Considerações Finais 

Analisando as falas do jornal e da literatura acerca do elemento servil 

podemos perceber como era retratado os projetos que estavam sendo discutido na 

Província do Maranhão, embora tenha ficado apenas no discurso de que os senhores 

daqui eram adeptos a causa da abolição, faziam justamente o contrário a ela, 

                                                           
 

 

 

206 GUIMARAES, Escrava Isaura. Pág. 76 
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contribuindo veemente para a manutenção da escravidão, e se fazendo surdos, 

cegos e mudos frente as proposta colocadas em torno da escravatura. 

E como a literatura representa os personagens como Álvaro um abolicionista 

exaltado que liberta seus escravos, porém o mantém sob seu domínio trabalhando 

numa fazenda, com o regime subtendido que análogo ao escravo, e que através de 

certo pecúlio que estes “trabalhadores livres” poderiam pagar Álvaro pelo seu feito, 

sim o que Álvaro fizera foi um sacrifício em “liberta-los”. 

Portanto, através destes documentos buscamos elucidar alguns fatos do 

passado que falam sobre a escravidão no Brasil e na Província do Maranhão, tendo 

a literatura como suporte e o jornal meios de comunicação utilizados naquela época, 

e destrinchar esse abolicionismo brasileiro.  
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IMPLEMENTAÇÃO DA LEI Nº 10.639/2003 NO ENSINO FUNDAMENTAL II 

DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE CAXIAS – MA: ANÁLISE DO ENSINO 

DE HISTÓRIA ENTRE 2003 E 2013 TENDO COMO PARÂMETRO A 

VALORIZAÇÃO DA IDENTIDADE E CULTURA AFRO-BRASILEIRA 

Meiriele de Sousa Medeiros207 

 

Resumo: O presente projeto assume como objeto de investigação as práticas 

educativas sobre a temática: História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, destacando 

como está sendo desenvolvido o Ensino de História no século XXI, após a 

implementação da Lei Nº 10.639/2003, nas séries do Ensino Fundamental II (6º ao 

9º ano) da rede pública municipal de Caxias - MA. Abrange, ainda, a Historiografia 

africana, a cultura negra brasileira e o estudo do currículo escolar da educação 

básica, resgatando a contribuição do povo negro para a História do Brasil, o que 

atribui ao Ensino de História o papel de formar um novo cidadão que seja capaz de 

compreender a história do país. Debater sobre a referida temática resultará na 

aquisição de uma visão construtiva e inovadora da História e Cultura Afro-Brasileira 

e reconhecimento dos afro-descendentes enquanto atuantes na formação da 

sociedade nacional.  

Palavras-Chave: Lei Nº 10.639/2003. Ensino. História. Cultura. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Ao ter a História da África208 como eixo temático no Ensino Fundamental e 

Médio, o presente trabalho parte da perspectiva que privilegia a Lei N° 10.639/2003, 

                                                           
 

 

 

207 Possui Licenciatura Plena em História pela Universidade Estadual do Maranhão – UEMA, Bacharelado em 

Direito pela Faculdade do Vale do Itapecuru – FAI, Especialização em Ensino de História do Brasil: Cultura e 

Sociedade pelo Instituto de Ensino Superior Franciscano – IESF, Especialização em Educação em Direitos 

Humanos pela Universidade Federal do Maranhão – UFMA, Especialização em Direito Público pela Faculdade 

de Ciências e Tecnologia do Maranhão – FACEMA e Especialização em Docência do Ensino Superior pelo 

Instituto de Ensino Superior Franciscano – IESF. Atualmente é Professora do Curso de Direito da Faculdade do 

Vale do Itapecuru – FAI e Mestranda do Programa de Pós-Graduação em História, Ensino e Narrativas – 

PPGHEN da Universidade Estadual do Maranhão – UEMA.  
208 História das sociedades, escrita e/ou narrada por africanos (as), afro-descendentes e pesquisadores (as) de 

outros grupos étnico-raciais que apresentam a África em suas diversas conexões espaços-temporais, sem se 
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que tornou obrigatória a inclusão do ensino da História da África e da Cultura Afro-

Brasileira nos currículos dos estabelecimentos de ensino públicos e particulares da 

educação básica, e a inserção no calendário escolar do dia 20 de novembro como o 

Dia Nacional da Consciência Negra. A referida Lei determina que os conteúdos 

referentes à História e Cultura Afro-Brasileira sejam trabalhados no contexto de todo 

o currículo escolar, especialmente, no âmbito das disciplinas de Educação Artística, 

Literatura e História do Brasil.  

A partir da referida abordagem, torna-se necessário enfatizar a forma como 

está sendo ministrada a prática da obrigatoriedade da Lei acima citada. Partindo 

dessa concepção, propõe-se analisar as ações do corpo docente no processo 

educativo diante do ensino de História no século XXI, de forma a contribuir com a 

divulgação das relações étnico-raciais no contexto escolar, buscando novas 

perspectivas na transformação social.  

Tendo em vista que, o sistema educacional brasileiro está repleto de práticas 

preconceituosas e racistas, decorrentes da construção de uma escola que não foi 

concebida para atender às diferenças, apesar de sua estrutura estar voltada para a 

evidencialização das diversidades sociais e culturais, o que constitui fator 

significativo para manutenção da situação dominante. 

               Frente a tal contexto, fica evidente o fato de que a análise da 

pluralidade209 racial compreende um desafio a ser enfrentado, onde o professor 

ocupa espaço primordial na condição de agente multiplicador de ideias e 

concepções. Desta forma, a pesquisa objetiva analisar a realidade do Ensino de 

História da África e Cultura Afro-Brasileira da rede pública municipal, para tanto serão 

realizadas entrevistas com os professores atuantes nas séries do 6º ao 9º ano do 

Ensino Fundamental das escolas públicas municipais de Caxias – MA. 

                                                           
 

 

 

limitar ao período do capitalismo mundial mercantilista e à escravidão moderna (séculos XVI a XIX). Cf. 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2006. 
209 Esse termo se refere às relações sociais em que grupos distintos em vários aspectos compartilham outros 

tantos aspectos de uma cultura e um conjunto de instituições comuns. Cf. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 

2006. 
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Nesta perspectiva, resolveu-se elaborar uma dissertação voltada para o 

ensino de História da África e Cultura Afro-brasileira nas escolas públicas municipais 

desta cidade, indicando a capacitação do corpo docente de modo a contribuir para o 

processo ensino aprendizagem. 

Sendo que, o processo educativo ao refletir os valores e reiterar abordagens 

e estereótipos210 de desvalorização dos afro-brasileiros, contribui de forma decisiva 

a dificultar, e restringir, ou mesmo impedir, o acesso e o sucesso na vida escolar das 

crianças, adolescentes, jovens e adultos negros. 

Considerando ainda, estudos prévios realizados, comprova-se que a temática, 

no cotidiano escolar, tanto em escolas públicas como em particulares, tende a surgir 

como elemento de inferiorização do aluno negro, sendo este o aspecto instigador 

para realização do presente trabalho. 

Uma das consequências mais evidentes da desvalorização do negro e 

supervalorização do branco, naturaliza-se em uma virtude da inferioridade e 

incapacidade dos afro-brasileiros, e traduz-se na disparidade do desempenho dos 

estudantes negros que passam a inibir seu potencial, bloqueando o desenvolvimento 

de sua identidade211 racial e o cultivar de respeito mútuo entre negros e brancos. 

Dessa forma, espera-se que o presente trabalho venha contribuir para 

despertar nos docentes a necessidade da prática pedagógica reflexiva, voltada para 

as relações étnico-raciais. Pois, sendo o professor o sujeito do processo educacional, 

este deve buscar a inovação da produção do conhecimento, onde as diversidades 

possam ser incluídas no cotidiano escolar e no processo pedagógico de maneira 

prazerosa, e sobretudo, respeitando as diferenças. 

Considerando a inclusão da História e Cultura Afro-Brasileira no currículo 

oficial da rede de ensino, alunos e alunas negros, brancos e de outros grupos étnico-

raciais, possuem a possibilidade de, mediante uma discussão competente e séria 

                                                           
 

 

 

210 Opinião preconcebida, difundida entre os elementos de uma coletividade. Uma tendência a padronização, 

com a eliminação das qualidades individuais e das diferenças, com a ausência total do espírito crítico nas opiniões 

sustentadas. Cf. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2006. 
211 No tocante à identidade racial ou étnica, o importante é perceber os seus processos de construção, que podem 

ser lentos ou rápidos e tendem a ser duradouros. Cf. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2006. 
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sobre a questão racial na escola, desmistificar a visão que se possui do continente 

africano. Com a divulgação da referida temática, espera-se que a escola assuma o 

seu papel social de valorização e difusão da cultura africana e da pluralidade da 

formação étnica-nacional. Propõe-se, assim, uma educação multicultural, como 

estratégia de educação para todos, capaz de reduzir o desconhecimento da herança 

do povo negro no Brasil, garantindo às gerações vindouras condições de igualdade 

no mundo contemporâneo. 

Percebe-se que, as atividades para aplicar a temática fogem ao convencional 

em sala de aula. Portanto, o propósito da pesquisa é auxiliar na construção do 

conhecimento histórico, a partir da implementação da Lei N° 10.639/2003 e, por isso, 

sua utilização está relacionada ao desenvolvimento do ensino da História da África 

e aspectos da cultura afro-brasileira nas escolas.  

Por meio da Lei nº 10.639/2003, tornou-se obrigatório, no currículo escolar da 

educação básica, o estudo da História da África e dos africanos, a luta dos negros 

no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, 

resgatando a contribuição do povo negro à História do Brasil, o que atribuiu ao ensino 

de História o papel de formar um novo cidadão que, dentre outras características, 

seja capaz de compreender a história do país. 

Sendo assim, é importante para a consciência de todos os brasileiros as 

contribuições das raças que incidiram para a sua formação e do mundo, como 

resultante de múltiplas memórias originárias da diversidade das experiências 

humanas, em oposição ao entendimento, até então dominante, de uma memória que 

resgate, sobretudo, a história dos negros no conjunto de lutas, anseios, frustrações 

e sonhos no presente e no passado. 

Com essa produção, pretende-se contribuir para a efetiva implementação da 

temática História e Cultura Afro-Brasileira e Africana no município de Caxias, e 

propiciar a valorização e difusão da temática. Ressaltando que o conhecimento de 

cunho acadêmico e escolar, veiculado por meio de recursos didáticos a que os 

alunos e família têm acesso, possivelmente, resultará no combate a discriminação 

racial na sociedade. 

 

2 HISTORIOGRAFIA AFRICANA 
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Ao pensar em história da África, busca-se fazer uma abordagem sobre a 

historiografia212 africana, referindo-se a forma de como foi elaborada a História da 

África a partir da ótica do colonizador europeu.  

Tendo como viés o século XIX, pois neste corte temporal, a África não tinha e 

nem poderia ter história, era a-histórica. Dominava o elemento dinâmico das 

sociedades modernas: a transformação dos padrões societários. O máximo que se 

poderia ter, juntamente com a fauna e a flora, seria uma história natural. “Faltava-lhe 

a instituição marcante das sociedades históricas: o Estado”. (LOPES; ARNAUT, 

2008, p. 34). 

Partindo da visão historiográfica do referido século, a concepção de História 

privilegiava, exclusivamente, a dimensão política da sociedade. Neste sentido, as 

histórias nacionais tendiam a se confundir com a história dos Estados. Nessa 

concepção, não havia história da África. Segundo Lopes e Arnaut (2008, p. 35) “[...] 

a concepção hegeliana213 prevaleceu”. Outro fator que contribuiu para a referida 

concepção foi a ausência de registros escritos. “Diante disto, a África era vista sob o 

signo da ausência: faltava sociedade, Estado, classe e escrita; não produzia cultura, 

eram passivos e logo, faltava história”. 

O que se conhecia sobre a História da África partia da concepção do 

continente europeu, uma vez que o continente africano não era visto como tal, antes 

do processo de colonização. 

Referindo-se ao paradigma hegeliano, o mesmo aponta a impossibilidade de 

trabalhar a história da África, principalmente, do povo negro, anteriormente à 

presença europeia, por alegar a ausência de fatos, uma concepção que se estendeu 

até meados do século XX. Nesta perspectiva, vários fatores contribuíram para que 

tal concepção prevalecesse, entre eles, a capacidade de produzir algo notável e 

durável, como, o domínio da escrita e a consolidação do Estado, que legitimava a 

ausência de estudos históricos a respeito das sociedades africanas. As abordagens 

                                                           
 

 

 

212 É a reflexão sobre a produção e a escrita da História. Cf. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2006. 
213 A África não é uma parte histórica do mundo; não tem movimento, progressos a mostrar, movimentos 

históricos próprios. Cf. SILVA, 2008. 
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realizadas estavam imbuídas de um etnocentrismo arraigado, com isso contribuiu 

para que houvesse grandes dificuldades para a construção do conhecimento 

historiográfico. 

Diante dessa realidade, os povos excluídos da história eram estudados por 

meio da antropologia e etnografia, que buscavam recolher o máximo de informações 

e catalogá-las. Nesse contexto, pesquisadores afirmam que, na tentativa de 

entender diferente, construíram uma imagem genérica sobre a África, ignorando a 

diversidade presente no continente. Partindo da concepção de sociedades primitivas 

e tradicionais, foram formuladas reflexões acerca das culturas africanas que foram 

abordadas como estáticas, e sua população foi vista como detentora de um 

pensamento irracional, mítico ou fantástico. 

Com o avanço dos estudos, uma nova perspectiva surgiu contribuindo para a 

valorização da cultura que, mesmo sem registro escrito, deixou vestígios na forma 

iconográfica instrumental e artística; o que proporcionou a reavaliação histórica e o 

desenvolvimento de técnicas de pesquisa e de interpretação para estes tipos 

específicos de fontes. 

A História da África, como disciplina, sofreu um novo impulso, após as 

primeiras independências na década de 1950. Segundo Arnaut (2008, p. 38) “[...] a 

luta contra a dominação colonial passou por um duplo resgate da história. Esta não 

poderia ser mais a história dos europeus na África, mas a dos próprios africanos”. 

A implantação do projeto História Geral da África, patrocinado pela 

“UNESCO”, em 1960, contribuiu para a que a temática fosse abordada de forma 

inovadora. O referido projeto objetivava uma ampliação global e exaustiva sobre o 

continente africano, partindo de uma perspectiva dos próprios africanos, de 

questionar as simplificações e resgatar dados e fontes históricas. 

Referindo-se ao Brasil, a disciplina “História da África”, em nível de ensino 

fundamental e médio, só passou a ser valorizada nos últimos anos, apesar do 

interesse pelo continente em função da própria escravidão. 

Há poucas décadas, a África só interessava como parte das 

discussões acerca do tráfico negreiro, das religiões afro-

brasileiras, das possibilidades comerciais das grandes 

construtoras ou ainda da perspectiva política dos partidos de 

esquerda nos cadernos do terceiro mundo. Nesses casos, o 

tratamento dado ao continente sempre o colocava como 
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apêndice de um processo maior. Nunca aparecia como objeto 

ou centro das análises. Neste sentido, poderíamos dizer que a 

história da África continuava a ser pensada nos moldes 

colocados pelos colonialismos: sempre como reflexo e 

recebendo os impactos dos processos europeus e ocidentais 

(ARNAUT; LOPES, 2008, p. 40). 

Diante de uma nova abordagem teórico-metodológica e seguindo uma 

tendência mundial, o interesse pela história da África tem crescido no Brasil. O tema 

vem se destacando com status de disciplina, sendo incorporado, não só na educação 

básica, como também nos currículos de graduação de áreas instituições de ensino 

superior. 

 

2.1 Herança Cultural  

A cultura europeia prevaleceu por muito tempo, tornando-se a mais valorizada 

no Brasil, enquanto as manifestações culturais afro-brasileiras foram colocadas à 

margem da sociedade, sendo muitas vezes desprezadas, desestimuladas e até 

proibidas. Durante quase todo o século XIX, o último no qual se pratica o tráfico de 

escravos no Brasil, foram enviados cativos vindos de vários lugares da África para o 

Brasil, abrangendo vários estados. Essa miscigenação contribuiu para que houvesse 

grupos culturais africanos diferentes em diversas regiões geográficas do país. 

“Atualmente, encontramos no Brasil traços culturais que existiram ou que, ainda, 

existem na África. Porém, não podemos esquecer que nenhuma cultura permanece 

igual em tempos e espaços diferentes” (ARAUJO, 2003, p. 15). 

Neste sentido, os aspectos culturais que resistiram ao trajeto entre a África e 

o Brasil, e que conseguiram aqui se reproduzir, foram se modificando devido às 

circunstancias a que estiveram submetidos, de antemão ao processo escravagista 

e, posteriormente, à marginalidade a qual foram submetidos, após a abolição, em 

1888. Vale ressaltar que elementos da cultura africana alteraram e continuam 

alterando outros traços culturais que já existiam no Brasil, inclusive os que foram 

trazidos da Europa. Ao chegarem ao Brasil, os africanos passaram a conviver com 

diversos grupos sociais, entre eles: portugueses, crioulos, indígenas e africanos 

originários de diferentes partes da África, como citado anteriormente. Neste caldeirão 

social, buscaram garantir a sobrevivência, estabelecendo relações com seus 

companheiros de cor e de origem, construindo espaços para a prática de 



 

539 
 

solidariedade e recriando sua cultura e suas visões de mundo. Diante disso, 

integraram-se às irmandades católicas, praticaram o islamismo e o candomblé e 

reuniram-se em batuques e capoeiras. Significativamente, influenciaram a sociedade 

brasileira e deram contribuições importantes para, o que denominamos atualmente, 

a cultura afro-brasileira. 

A presença da África e sua influência na realidade social e cultural brasileira, 

sustentada pelo tráfico de escravos, fez com que se enraizassem em nosso país, por 

mais de três séculos, variadas manifestações do referido continente, que mesmo 

sendo coibidas, continuaram vivas, de uma forma significante no cotidiano brasileiro. 

Vale ressaltar que a herança negra africana se manifesta através das práticas 

religiosas, na música, na dança, na oralidade, na culinária, nas técnicas agrícolas e 

também na linguística. 

Sentimos a força da presença africana nos quatros cantos do 

Brasil o samba, a capoeira e o candomblé, símbolos étnicos 

originalmente negros, são atualmente admitidos dentro e fora 

do país como sua marca registrada. A existência dessas 

manifestações até hoje é fruto de uma longa luta por autonomia 

e reconhecimento cultural travada pelos escravos ao longo dos 

quatros séculos de cativeiro. Os africanos no Brasil apesar de 

sua dramática situação de desterrados, não ficariam passivos 

diante de sua nova condição. Ao contrario, por meio de sua 

produção cultural, souberam conquistar espaços de atuação, 

no interior de um processo dinâmico de reinvenção de sua 

identidade étnica em solo brasileiro. (SCHWARCZ; REIS, 

2000, p.34). 

Nesta perspectiva, percebe-se que muito do que somos e temos hoje faz parte 

de uma grande herança que nos foi deixada pelos povos africanos que muito 

contribuíram com a nossa formação social e cultural. 

A construção e a legitimação da cultura negra no Brasil não se deu facilmente. 

A metamorfose dos itens culturais em emblemas de brasilidade se deu nos anos 

1930 e 1940, quando alguns intelectuais brasileiros, imbuídos da responsabilidade 

de construir uma identidade para a nação e dotá-la de símbolos que a 

particularizassem em relação as demais, tendem a apropriar-se de determinadas 

manifestações culturais negras. A conversão de símbolos étnicos em símbolos 

nacionais só foi possível porque se realizou a apropriação de itens culturais que, de 

certa forma, já eram índice de nacionalidade e, portanto possuía grande ressonância 
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popular, ou seja, os símbolos já estavam culturalmente disponíveis na sociedade 

brasileira anteriormente. E esses símbolos étnicos influenciam na formação do povo 

brasileiro até nos dias atuais. 

 

3 O CURRÍCULO E O ENSINO DE HISTÓRIA 

Ao estudar a história do currículo, nota-se que, ao longo da história, surgiram 

diferentes concepções de currículo. Nessa perspectiva, o currículo é abordado por 

várias vertentes, entre elas, de justiça social, contribuições filosóficas, sociológicas, 

psicológicas, antropológicas e, também, teorias de aprendizagem e de ensino. 

A origem do Currículo Nacional situa-se nas décadas de 1920 e 1930, período 

em que importantes transformações políticas, econômicas e culturais ocorreram no 

Brasil. “A influência norte-americana era evidente, principalmente a dos autores 

associados ao pragmatismo. Haverá também influência de autores europeus 

associados a Escola Nova” (PACHECO, 2005, p. 8). Na década de 1960, estudos 

sobre currículo foram realizados no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais, sendo desenvolvidos cursos e pesquisas para professores no 

Programa de Assistência Brasileiro-americano à Educação Elementar. Neste último 

foi visível a influência norte-americana e do tecnicismo.  

Nas décadas de 1950 e 1960, foram publicados os primeiros livros sobre 

currículo no Brasil, sobretudo os de João Roberto Moreira e Marina Couto. Na 

década de 1970, foram publicados livros de cunho tecnicista, com vários 

representantes. Em 1980, foram publicadas obras na perspectiva dos estudos 

críticos com duas vertentes: uma em Paulo Freire, a outra em Saviani. Na última 

década, o campo curricular brasileiro conheceu uma significativa produção, 

sobretudo com publicação de Antonio Flávio Moreira, Tomaz Tadeu da Silva e 

Alfredo Veiga Neto, entre outros.  

Segundo Goodsom (1999, p. 67), um dos problemas constantes relacionados 

à história do currículo é que se trata de um conceito multifacetado, constituído, 

renegociado com vários níveis e campo. Este aspecto evasivo do currículo tem, 

inegavelmente, contribuído para o surgimento, não só de perspectivas teóricas, que 

se estabelecem em forma de arco – segundo linhas psicológica, filosófica e 

sociológica –, mas também de perspectivas mais técnicas ou científicas. 



 

541 
 

Diante dessa situação, o autor afirma que é necessário avançar com firmeza 

e análise das linhas, sejam elas filosóficas, psicológicas ou sociológicas, devemos 

adotar o conceito de currículo como construção social, primeiramente em nível da 

própria prescrição, mas depois em nível de processo e prática. Para alguns 

pesquisadores, o “currículo” é uma “práxi”, não um objeto estático, uma práxi 

pedagógica que atinge sua concretude no fazer pedagógico completo. No ponto de 

vista etimológico, o termo vem da palavra latim scurrere, correr, e refere-se ao curso, 

à carreira, a um percurso que deve ser realizado. 

A história do currículo é marcada por decisões básicas tomadas, por um lado, 

com intuito de racionalizar de forma administrativa. Neste contexto, pesquisas 

afirmam que o currículo deve se adequar às exigências econômicas, sociais e 

culturais da época, e por outro ir a busca de uma perspectiva socialista. 

 No Brasil, o conteúdo de história foi inserido no currículo do Colégio Pedro II, 

em 1838, com objetivo de criar uma identidade nacional homogênea em torno de um 

Estado politicamente organizado. Os conteúdos selecionados para a História do 

Brasil tinham como referência a produção historiográfica do Instituto de História e 

Geografia do Brasil que abordava a história da nação. No final do século XIX, a 

influência da historiografia europeia, em relação à brasileira, acentuou-se. 

Neste contexto, o ideal nacionalista republicano brasileiro encontrava-se no 

processo de formação dos Estados-Nação. Tais concepções, eram influenciadas 

pelo pensamento intelectual positivista. Como aponta Morn (2006, p. 123), “O 

positivismo trouxe algumas consequências à disciplina, que pretendia basear-se em 

suas leis”. 

O pensamento positivista almejava uma investigação científica objetiva que 

buscava no passado a verdade história, afastando qualquer especulação filosófica 

nas suas análises. Os historiadores positivistas tinham como objetivos acumular 

determinados fatos políticos que podiam ser verificados e comprovados, por meio de 

documentos escritos (oficiais) produzidos pelo Estado. Nesta perspectiva, buscavam 

atingir tais objetivos por meio de técnicas rigorosas de seleção das fontes, crítica ao 

documento e organização das tarefas na profissão. 

A partir da década de 70, foi elaborada, por estudiosos ligados à área da 

Sociologia de educação, a análise marxista que, por intermédio da dialética, 

possibilitou novos estudos sobre o currículo, representando uma tentativa de 

reconceptualização e não, meramente, uma tentativa de construir um novo modelo 
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de elaboração curricular. Neste contexto, prevaleceram mudanças relativas aos 

métodos e técnicas de ensino que visavam adequar-se a determinado e reduzido 

conhecimento histórico, sem que, essencialmente, os conteúdos fossem alterados, 

mas apenas simplificados e resumidos. 

A reforma de ensino de 1ª e 2ª grau em 1971, através da Lei 

5.692/71, propôs a adoção de Estudos Sociais englobando os 

conteúdos de Geografia e História, provocando assim, 

significativa mudança no âmbito da concepção de ensino 

dessas disciplinas e de seus respectivos objetos de estudo. 

Com essas medidas, os planos curriculares tornaram-se vazios 

e descaracterizados, voltados muito mais a atender os 

interesses ideológicos dos setores que controlavam a esfera 

política do que propriamente o desenvolvimento das ciências 

humanas. (MORN 2006, p. 28-29). 

O processo de abertura política ocorrido, na década de 80, contribuiu para 

que o ensino de História, mesmo estando ainda integrado ao conteúdo de Estudos 

Sociais, resgatasse sua autonomia nos planos curriculares. Foi neste momento que 

se passou a rediscutir o objeto da História, uma vez que a perspectiva presente nos 

currículos, ainda estava fortemente influenciada pela temática do viés positivista do 

século XIX, uma abordagem da história-nação, história civilização. Nesta 

perspectiva, ocorreram debates em âmbito nacional, em relação à educação, em 

termos gerais, e de forma especifica, do ensino de história. 

A aproximação da História com a antropologia realizada no século XX foi 

significativa, uma vez que contribuiu para que houvesse uma compreensão da 

própria noção de história, cuja existência se deu a princípio, segundo a maioria das 

obras didáticas, apenas após a invenção da escrita. 

Os povos sem escrita, esquecidos ou anulados pela “história 

da civilização”,  como é o caso das populações africanas e 

indígenas, foram incorporados à historiografia, o que obrigou 

os historiadores a recorrer a novos métodos de investigação 

histórica, introduzindo novas fontes de importância 

fundamental em suas pesquisas, como a memória oral, a 

lendas e mitos, os objetos materiais, as construções, entre 

outras. (BITTENCOURT, 2004, p. 149). 

Nos primeiros anos do século XXI, o Brasil tem desenvolvido um imenso 

debate sobre metodologia do ensino de História. Neste prisma, foram produzidas 
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muitas propostas de renovação das metodologias, temas e problemas de ensino, 

tendo como referencial o processo de discussão e renovação curricular. Este 

processo ampliou a revalorização da História e Geografia, como áreas específicas 

do conhecimento. Partindo do movimento historiográfico e educacional, tornou-se 

possível compreender uma nova configuração do ensino de História, uma vez que 

ocorreu a ampliação dos objetos de estudos, contribuindo com o ensino 

aprendizagem. 

Dimensões e pressupostos das novas produções são 

recorrentes, hoje não só nos PCN’s para o ensino de História, 

nos temas transversais, nos textos curriculares das escolas 

como também na prática cotidiana dos professores nos vários 

níveis de ensino. São vieses de renovação que se destacam 

nas novas propostas de ensino em contraposição às 

abordagens que têm como referência a história tradicional. 

(FONSECA, 2003, p. 244). 

Diante dessa situação, é indispensável a participação do professor e do aluno 

no ensino aprendizagem, os mesmos devem ir além do conteúdo proposto no livro 

didático e nos currículos prescritos nas diretrizes curriculares e nos projetos 

pedagógicos. É de suma importância a dedicação do professor, que o mesmo se 

veja como produtor(a) de história, de conhecimentos de ações que possam viabilizar 

um ensino, onde a cultura afro-brasileira seja abordada no cotidiano escolar, 

contribuindo para que haja uma revolução de mentalidades para a compreensão do 

respeito às diferenças. 

A questão do racismo deve ser apresentada à comunidade 

escolar de forma que sejam permanentemente repensados os 

paradigmas, em especial os eurocêntricos, com que fomos 

educados. Não nascemos racistas, mas nos tornamos racistas 

devido a um histórico processo de negação de identidade de 

“coisificação” dos povos africanos. (TRINDADE; ROCHA, 

2006, p. 56). 

A luta de grupos antirracistas contribuiu para que a história e a cultura afro-

brasileira sejam repensadas de forma a valorizar a diversidade, comprometendo-se 

com uma educação multirracial e interétnica. Ações coletivas são de suma 

importância para a realização da temática. Contemplar o povo negro, neste 

propósito, contribui para que haja uma mudança na realidade escolar atual, através 
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de intervenções que venham respeitar a diversidade cultural. Inovações temáticas e 

teórico-metodológicas poderão ser implementadas no cotidiano escolar de forma 

coletiva, gradativa e teoricamente fundamentada. Uma abordagem curricular que 

enfatize a Lei nº 10.639/03 é fator primordial para que se contemple uma pedagogia 

que respeite as diferenças, que trate a questão racial como conteúdo inter e 

multidisciplinar durante todo o ano letivo, estabelecendo um diálogo permanente 

entre o tema étnico-racial e os demais conteúdos trabalhados na escola. 

Fundamentar a política escolar direcionada à educação étnico-racial é todo 

um processo que requer reflexão e análise do cotidiano escolar, de forma a tratar 

pedagogicamente a diversidade racial, focando a contribuição africana para a 

formação da sociedade brasileira, assim desmistificando a visão eurocêntrica 

implantada na sociedade por muito tempo.  

 

4 PROPOSTA DE AÇÃO 

O contexto da História e Cultura Afro-brasileira e Africana remete à história e 

a identidade de um povo. A Lei nº 10.639/2003 é mais uma forma de aprofundar a 

temática de modo a contribuir com a divulgação das relações étnico-raciais no âmbito 

escolar. A implementação da Lei é um passo inicial para que haja uma reparação 

humanitária do povo negro brasileiro, uma vez que abre um leque de possibilidades 

para corrigir os danos materiais, físicos e psicológicos resultantes do racismo e de 

atitudes variadas de discriminação. 

A diversidade étnico-racial está relacionada ao resgate do sujeito, o que revela 

que os sujeitos sociais, sendo históricos, são também culturais. Ela está presente 

nas relações entre o homem, enquanto sujeito, e o mundo, na família, nos espaços 

de lazer, na escola e demais instituições. 

Pesquisas realizadas afirmam que a abordagem das questões étnico-raciais 

na Educação Básica depende, demasiadamente, da formação inicial dos 

profissionais da educação. Eles ainda precisam avançar para além dos discursos, 

ou seja, se por um lado, as pesquisas acadêmicas em torno da questão racial e da 

educação são necessárias, por outro lado, precisam chegar à escola e sala de aula, 

alterando, primordialmente, os espaços de formação docente. 

Neste sentido, as pesquisas revelam que a maioria dos profissionais que 

atuam ou atuaram nas Instituições de Educação Superior (IES), especialmente em 
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Licenciaturas e cursos de Pedagogia, obtiveram uma formação excludente de se 

viver e pensar a sociedade brasileira, e que desconsiderou tanto os conflitos étnico-

raciais, quanto às contribuições do grupo social em questão. Diante desta situação, 

a escola que formou os profissionais da educação, que hoje estão atuando no 

sistema educacional, se baseou em uma perspectiva curricular eurocêntrica, 

excludente e, por vezes, preconceituosa. 

Diante desta realidade propõem-se ações que venham contribuir para a 

divulgação das relações étnico raciais no contexto escolar. 

Segundo a pedagoga Rosana Batista Monteiro (2006), adotar medidas que 

venham contribuir para a divulgação das relações étnico-raciais é demasiadamente 

necessário. Partindo das Instituições de Educação Superior (IES), as mesmas 

devem capacitar os profissionais da educação para construírem novas relações 

étnico-raciais; reconhecerem e alterarem atitudes racistas em qualquer veículo 

didático-pedagógico; lidarem positivamente com a diversidade étnico-racial. Outra 

medida adotada pela referida pedagoga, é capacitar os profissionais da educação a 

incluírem a História e Cultura Afro-Brasileira e Africana nos currículos escolares, 

assim como novos conteúdos, procedimentos, condições de aprendizagem e 

objetivos que induzam a repensar as relações étnico-raciais. 

Nesta perspectiva, é proeminente desenvolver entre os docentes a temática 

História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, sendo imprescindível abordar os 

objetivos da Lei nº 10.639/2003. É ainda, indispensável, dar visibilidade às práticas 

pedagógicas, a fim de que os docentes busquem desenvolver atividades voltadas 

para a efetivação das relações étnico-raciais de forma a contribuir com o processo 

de implementação da Lei acima citada, resgatando no cotidiano escolar a História e 

Cultura Afro-Brasileira e Africana, como qualidade integrante da formação da 

sociedade. 

Apresenta-se como proposta o curso de capacitação, uma atividade relevante, 

que tem por objetivo capacitar profissionais da educação para que em seu fazer 

pedagógico, desenvolva uma pedagogia reflexiva para com suas ações  no cotidiano 

escolar. 

O curso de capacitação tem como objetivo apresentar aos docentes a 

temática História e cultura afro-brasileira e africana em consonância com a lei nº 

10.639/2003, almejando despertar no docente a inserção do conteúdo no cotidiano 

escolar, incentivar a atuação de grupos do Movimento Negro e de grupos culturais, 
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envolvendo a comunidade de modo a contemplar a temática. Nessa perspectiva é 

necessário não só abordar a lei acima citada como também expor materiais didáticos 

que possibilitem socializar a temática, de maneira a desconstruir a visão eurocêntrica 

implantada. 

No decorrer do curso proposto é importante desenvolver palestras, fazendo 

uso de recursos que contribuam com o público alvo, como textos reflexivos, revistas, 

cartazes, documentários, músicas e poemas. O uso de vídeos e filmes durante o 

referido evento é mais uma forma de motivar o professor despertando-lhe iniciativas 

para desenvolver a temática em sala de aula. 

 

CONCLUSÃO 

Com a inclusão da História e Cultura Afro-Brasileira no currículo oficial da rede 

de ensino, alunos e alunas negros, brancos e de outros grupos étnico-raciais, 

possuem a possibilidade de, mediante uma discussão competente e séria sobre a 

questão racial na escola, desmistificar a visão que se possui do continente africano. 

Com a divulgação da referida temática, espera-se que a escola assuma o seu papel 

social de valorização e difusão da cultura africana e da pluralidade da formação 

étnica-nacional. Propõe-se, assim, uma educação multicultural, como estratégia de 

educação para todos, capaz de reduzir o desconhecimento da herança do povo 

negro no Brasil, garantindo às gerações vindouras condições de igualdade no mundo 

contemporâneo. 

Diante desta realidade, o propósito deste trabalho é auxiliar o professor a 

construir o conhecimento histórico, a partir de sugestões pedagógicas diferenciadas 

das costumeiramente presentes nas aulas e, por isso, sua utilização está relacionada 

a propostas alternativas para desenvolver o ensino da História da África e aspectos 

da cultura afro-brasileira nas escolas. 

Por meio da Lei nº 10.639/2003, tornou-se obrigatório, no currículo escolar da 

educação básica, o estudo da História da África e dos africanos, a luta dos negros 

no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, 

resgatando a contribuição do povo negro à História do Brasil, o que atribuiu ao ensino 

de História o papel de formar um novo cidadão que, dentre outras características, 

seja capaz de compreender a história do país. 
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Sendo assim, é importante para a consciência de todos os brasileiros as 

contribuições das raças que incidiram para a sua formação e do mundo, como 

resultante de múltiplas memórias originárias da diversidade das experiências 

humanas, em oposição ao entendimento, até então dominante, de uma memória que 

resgate, sobretudo, a história dos negros no conjunto de lutas, anseios, frustrações 

e sonhos no presente e no passado. 

Com essa produção, pretende-se contribuir para a efetiva implementação da 

temática História e Cultura Afro-Brasileira e Africana no contexto escolar, e propiciar 

a valorização e difusão da temática. Ressaltando que o conhecimento de cunho 

acadêmico e escolar, veiculado por meio de recursos didáticos a que os alunos e 

família têm acesso, possivelmente, resultará no combate a discriminação racial na 

sociedade. 
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A Igreja Universal do Reino de Deus: uma análise sobre a obra Orixás, 

caboclos e guias. 

 Isa Prazeres Pestana214 

 

RESUMO: Analisa-se neste trabalho o discurso e as práticas religiosas da Igreja 

Universal do Reino de Deus, entendidos como representação, dando ênfase na 

guerra contra o diabo e a apropriação e ressignificação de símbolos dos cultos afro-

brasileiros por essa Igreja, tendo por fontes a obra Orixás, caboclos e guias, escrita 

pelo Bispo Edir Macedo, livro que circula desde a década de 80 (século XX) no Brasil; 

e o jornal Folha Universal, jornal criado na década de 90 e que apresenta uma das 

maiores tiragens no Brasil. 

Palavras-chave: Igreja Universal; Discursos; Guerra contra o diabo; Apropriação de 

símbolos; Cultos afro-brasileiros. 

 

INTRODUÇÃO 

Nos anos 60 e 70 a História Social se evidenciou, ganhando grande projeção, 

o que levou historiadores a recorrerem a optativamente conceitos e métodos da 

sociologia e da antropologia. Esse aspecto veio a se consolidar na década de 80 

com o surgimento da Nova História Cultural215. O discurso histórico passou a negar 

a tradição historiográfica como ideia universal, negar a modernidade com valores 

expressos no progresso, no otimismo, na linearidade do tempo, segundo Pesavento: 

A nova tendência passou a afirmar a não existência de 

verdades absolutas, marcando o recuo de uma posição 

cientificista herdada do século passado. Estimulando novos 

                                                           
 

 

 

214 Mestranda em História Social pelo Programa de Pós-Graduação em História da UFMA 
215“A história cultural tal como a entendemos, tem por principal objeto identificar o modo como em diferentes 

lugares e momentos uma determinada realidade social é construída, pensada, dada a ler. A apropriação como a 

entendemos, tem por objetivo uma história social das interpretações, remetidas para as suas determinações 

fundamentais (que são sociais, institucionais, culturais) e inseridas nas práticas específicas que as produzem”. 

(CHARTIER, Roger. A História Cultural: entre práticas e representações. Lisboa: Difel, 1990. p.14). 
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olhares e abordagens com a realidade, em uma e outra 

vertente, a história social (...) restabeleceu o ofício do 

historiador. Como um mestre da narrativa, este é alguém que 

munido de um método, resgata da documentação empírica as 

“chaves” para recompor o encadeamento das tramas sociais 

(PESAVENTO, 1995:12). 

O ponto de partida desse artigo é a Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) 

que faz parte de um segmento religioso denominado neopentecostalismo, originado 

a partir do pentecostalismo brasileiro, no final dos anos 70 do século XX. 

Diferenciado por sua estrutura empresarial que tem por base a Teologia da 

Prosperidade, caracterizada pela utilização intensa da mídia, pela tendência à 

acomodação ao mundo e pela ênfase à guerra contra o diabo dentre outras. 

A IURD é a principal representante das igrejas neopentecostais e apresenta 

um grande crescimento, gerando incômodo em grupos de cristãos históricos e 

fazendo um combate aberto a elementos das religiões brasileiras de origem africana, 

já tendo, inclusive, ocorrido invasões de terreiros e perseguição a líderes das 

religiões afros na Bahia e no Rio de Janeiro (FERRARI, 2007:111). 

 

O DISCURSO DA IURD E A GUERRA CONTRA O DIABO 

Uma das características da IURD é a ênfase na guerra contra o diabo, 

identificado com os cultos afro-brasileiros216. O embate entre a IURD e os cultos afro 

acontece através de depoimentos de fiéis, bem como dos seus ministros, tendo como 

palco os templos e os programas de televisão que podem ser encontrados no Jornal 

Folha Universal217, bem como no livro Orixás, caboclos e guias escrito por Edir 

                                                           
 

 

 

216 Cultos afro-brasileiros: engloba uma variedade de manifestações religiosas existentes no Brasil, algumas 
originada há muitos anos de religiões africanas tradicionais, outras organizadas no Brasil há algumas décadas , 
onde os cultos a entidades espirituais africanas, o transe mediúnico e a integração de elementos do catolicismo 
são bastante conhecidos. Entre elas podem ser citadas: o Candomblé, surgido na Bahia e hoje encontrado em 
muitas cidades brasileiras. (FERRETTI, Mundicarmo. As Religiões Afro-Brasileiras no Maranhão. Boletim da 
Comissão Maranhense de Folclore de número 22 de 2002). 
217A Folha Universal surgiu em 1992 e tem como slogan “Um jornal a serviço de Deus”. É um jornal semanal 

que tem mais de um milhão de exemplares de tiragem, demonstrando a sua importância nas atividades da 
Igreja. Sua temática é bastante diversificada, como: esporte, política, utilidade pública, economia, notícias 
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Macedo, líder da IURD, obra que circula no país desde a década de 80, basilar para 

a compreensão do discurso iurdiano acerca das questões como o diabo, o mal, o 

sofrimento e as religiosidades afro-brasileiras. A importância de estudá-la se dá pelo 

fato de ser paradigmática e polêmica, doutrinária, matriz das práticas e dos discursos 

da IURD e também para se perceber as mudanças já ocorridas desde o lançamento 

do livro até hoje no discurso da IURD. 

Para uma melhor compreensão do discurso da IURD será trabalhada a noção 

de representação, que segundo ARÓSTEGUI (2006: 217) “(...) é a chave para a 

interpretação unitária de uma tendência nova na história da cultura (...)”.  

Mas, o que envolve a noção de representação? 

A representação não é uma cópia do real, sua imagem perfeita, espécie de 

reflexo, mas uma construção feita a partir dele. A representação envolve processos 

de percepção, identificação, reconhecimento, classificação, legitimação e exclusão 

(PESAVENTO, 2003:40). 

As representações podem incluir os modos de pensar e de sentir, inclusive 

coletivos, mas não se restringem a eles. Segundo Dosse (2003:270), “Roger Chartier 

situa o novo espaço de pesquisa no cruzamento entre uma história das práticas 

socialmente diferenciadas e uma história das representações que tem como objetivo 

dar conta das diversas formas de apropriação”.  

Duas noções centrais são apontadas acima, apropriação e representação. 

Para Chartier a apropriação visa uma história social dos usos e das interpretações, 

relacionados à suas determinações fundamentais e inscritos nas práticas específicas 

que os produzem. E a representação designa o modo pelo qual em diferentes lugares 

e momentos uma determinada realidade é construída, pensada e dada a ler por 

diferentes grupos sociais (DOSSE, 2003). 

As representações são também portadoras do simbólico, ou seja, dizem mais 

do que aquilo que mostram ou enunciam, carregam sentidos ocultos, que, 

                                                           
 

 

 

internacionais, a palavra do Bispo Macedo, medicina e saúde, folha mulher, programação cultural, turismo, 
casos incríveis (depoimentos de fiéis) e propagandas em geral. O jornal também possui uma versão digitalizada 
no www.folhauniversal.com.br. 

http://www.folhauniversal.com.br/
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construídos social e historicamente, se internalizam no inconsciente coletivo e se 

apresentam como naturais, dispensando reflexão. 

A visão da IURD sobre as religiões afro-brasileiras é consequência do 

desenvolvimento do sistema teológico e doutrinário do pentecostalismo, surgido no 

Brasil no início do século XX, sobretudo a partir das décadas de 1950 e 1960. 

O que leva a IURD a associar os cultos afro-brasileiros ao diabo e a atacar 

esses cultos que segundo o Censo (2010), representam cerca de 0,3 % da 

população brasileira? 

Em primeiro lugar, é notório que esses valores (0,3%) são subestimados, pois 

existem muitos indivíduos adeptos tanto das religiões afro quanto do catolicismo. O 

ataque a essas religiões vai além de uma estratégia proselitista junto às populações 

de baixo nível socioeconômico; visa antes de tudo monopolizar seus principais bens 

no mercado religioso, como as mediações mágicas e a experiência do transe 

religioso, transformando-os em um sistema de significados interno à IURD. 

A IURD ao confirmar e identificar a existência de demônios que na sua visão 

são as entidades das religiões afro-brasileiras e se utilizar dos símbolos dessas 

religiões assemelha-se com esses cultos. Mas a diferença entre ambas é que na 

visão da IURD ela adora a Deus e as religiões afro-brasileiras adoram os demônios. 

Mas, segundo SILVA (2005) o que existe são trocas simbólicas entre essas religiões. 

O livro Orixás, caboclos e guias, faz uma análise sobre os demônios e as 

maneiras com que eles agem na vida das pessoas, fazendo uma denúncia das 

manobras satânicas através do Kardecismo, da Umbanda, do Candomblé. A obra 

analisada é a 15ª edição datada de 2002, contendo em sua capa a imagem do orixá 

Oxalá (paramentado de branco) sobre um fundo vermelho e preto (cores de Exu), 

tendo à sua frente a estátua de um caboclo218 e de São Jorge, fios de contas, 

guias219; ao centro, uma caveira é rodeada por velas acesas em círculo. Tratando-

                                                           
 

 

 

218 Caboclo: entidade que representa o índio brasileiro ou as populações mestiças das áreas rurais. (Silva, 
Vagner Gonçalves. Candomblé e Umbanda. Caminhos da devoção brasileira. SP: 1994. editora Ática) 
219 Guia: Colar de contas que representa uma entidade. (Silva, Vagner Gonçalves. Candomblé e Umbanda. 
Caminhos da devoção brasileira. SP: 1994. editora Ática) 



 

553 
 

se de uma montagem de peças de vários cultos afro, como o Candomblé220, a 

Quimbanda221, a Umbanda222, na forma estilizada de um despacho, contendo um 

poder imagético bastante sugestivo.  

A frase escrita na capa do livro que diz: “mais de três milhões de exemplares 

vendidos” chama a atenção, pois confirma a ideia de que o livro rompe o campo da 

IURD e se espalha por demais denominações, bem como a utilização ou 

reapropriação de práticas do mercado para atrair o consumidor (fiel ou não da IURD).  

  Ainda na capa, uma frase que chama atenção: “Finalmente liberado pela 

justiça!”. Este livro foi a julgamento no Tribunal Federal da Bahia (1° Região), tendo 

uma decisão liminar de 1° instância anterior que havia determinado a retirada de 

circulação, a suspensão de tiragem, venda, revenda e entrega gratuita do livro, o que 

foi confirmado, também liminarmente, pelo Desembargador Federal do TRF, Sousa 

Prudente. De acordo com os argumentos do Ministério Público, estaria a lesar, dado 

o conteúdo do escrito, direito dos adeptos das religiões afro-brasileiras e da 

sociedade como um todo, transmitindo mensagens preconceituosas, além de 

estimular a intolerância religiosa dos seguidores da IURD. 

O livro, ainda de acordo com a acusação, incitava a discriminação, 

transmitindo a ideia de que as práticas religiosas de origem africana seriam 

condenadas pelo texto bíblico e de que seus adeptos somente teriam salvação se 

mudassem de credo. 

 No julgamento, entendeu-se que a obra de fato contém expressões e 

mensagens preconceituosas, mas que deveria prevalecer à liberdade de 

pensamento aventada pelo artigo 5° da Constituição que diz “Todos são iguais 

                                                           
 

 

 

220 Candomblé: religião de matriz africana, da nação Iorubá. Trazida ao Brasil pelos africanos escravizados na 
época da colonização brasileira, predomina no estado da Bahia. Tem como principais divindades os orixás. 
221 Quimbanda: culto afro-brasileiro desmembrado da macumba, mas fiel a tradição bantu, geralmente 
confundida com a magia negra por trabalhar principalmente com os exus. 
222 Umbanda: a umbanda, como culto organizado segundo os padrões atualmente predominantes, teve sua 
origem por volta das décadas de 1920 e 1930, quando kardecistas de classe média , no Rio de Janeiro, São 
Paulo e Rio Grande do Sul, passaram a mesclar com suas práticas elementos das tradições religiosas afro-
brasileiras, e a professar e defender publicamente essa “mistura”, com o objetivo de torná-la legitimamente 
aceita, com o status de uma nova religião. (Silva, Vagner Gonçalves. Candomblé e Umbanda. Caminhos da 
devoção brasileira. SP: 1994. editora Ática) 
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perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 

aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à igualdade, 

à segurança e à propriedade.” Sendo previsto em parágrafos do supracitado artigo, 

a liberdade de pensamento e a liberdade religiosa. O magistrado Leão Aparecido 

relata que a questão suscitou um descompasso entre os artigos da constituição, 

enquanto se defende a liberdade de expressão e se proíbem apologias de cunho 

racial, contudo, o autor do livro tem direito garantido pela Constituição de expressar 

seu pensamento e, ademais, a obra estaria escrita a um grupo de interessados, 

ligados àquela Igreja. Porém, nota-se que o livro ultrapassa as barreiras da Igreja 

Universal, sendo lido por pessoas de outras denominações. A decisão de liberar a 

circulação do livro se reportou também ao fato de que ele circula desde a década de 

80. 

Na introdução do livro Macedo faz a seguinte declaração: 

(...) sempre desejei colocar em um livro toda a verdade sobre 

os orixás, caboclos e os mais diversos guias, que vivem 

enganando as pessoas e, fazendo delas ‘cavalos’, ‘burrinhos’ 

de ‘aparelhos’, sendo que Deus as criou para serem a Sua 

imagem e semelhança (p.9).  

Esta frase demonstra que Macedo se sente “portador da verdade” sobre as 

religiões e suas práticas, tendo como base para esse pensamento uma passagem 

bíblica, repetida inúmeras vezes no livro, de João 8.32,36 “(...) e conhecereis a 

verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente 

sereis livres.”. 

O livro analisado possui duas ideias centrais: o discurso sobre o demônio que 

engloba do primeiro ao décimo quarto capítulo e o discurso da IURD sobre a 

libertação que engloba do décimo quinto ao vigésimo capítulo da obra. Nesse artigo 

será analisado somente o discurso sobre o demônio.  

Para Macedo, 

Os exus, os pretos-velhos, os espíritos de crianças, os 

caboclos ou os ‘santos’, são espíritos malignos sem corpo, 

ansiando por achar um meio de se expressarem neste mundo, 

não podendo fazê-lo antes de possuírem um corpo humano, 

dada a perfeição de funcionamento dos seus sentidos (p.16). 
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Qual motivo ou motivos leva(m) a IURD a combater tão fervorosamente os 

cultos afros e outros cultos mediúnicos? Segundo sua teologia o universo é dividido 

em dois reinos, o reino material e o reino espiritual, sendo que as forças do reino 

espiritual (Deus ou o diabo) agem no reino material. Para Macedo, o diabo e seus 

seguidores agem no reino material por meio dessas religiões, de seus adeptos e de 

outros meios, para levar os seres humanos à perdição. Daí a premente necessidade 

de combatê-los. 

Macedo, no primeiro capítulo, conceitua o Demônio, “um demônio é uma 

personalidade; um espírito desejando se expressar, pois anda errante procurando 

corpos para possuir para, através deles cumprir sua missão maligna”(p.16). Em um 

artigo ele também conceitua o demônio, que seria:  

O demônio é um ser que procura afligir toda sorte de doenças, 

misérias, desgraças, etc. ele personifica o mal e nos é 

apresentado como espírito sem corpo, sexo ou dimensões. 

Pelo fato de não possuir corpo, vive tentando apossar-se 

daqueles que não têm proteção à sua disposição.  (Folha 

Universal, edição 16, 12/07/1992.) 

A noção de Macedo é similar com a de Kolakowski (1977:5) que diz, “O 

demônio é uma criatura racional, incorpórea, e tem por objetivo, fundamentalmente, 

a maldade, ou seja, é dominado inteiramente pelo desejo de fazer o mal”. 

No segundo capítulo, Macedo “desvenda” a origem de todos os males que 

afligem os homens, que seria o próprio diabo. 

Neste capítulo, Macedo baseado na Bíblia nos livros de Isaías 14 e Ezequiel 

28, descreve a figura de Satanás: 

A Bíblia descreve satanás como um anjo caído. Quando foi 

criado, recebeu a uma unção de ‘querubim da guarda’, sendo 

o chefe de todos os demais anjos. Tinha acesso à presença de 

Deus. Era chamado de ‘filho da manhã’; ‘estrela da manhã’. A 

palavra lúcifer significa ‘cheio de luz’. Lúcifer era coberto de 

pedras preciosas e andava no brilho dessas pedras; era 

perfeito em sabedoria e em formosura e foi ungido para 

proteger, tendo sido estabelecido no Monte Santo de Deus (p. 

21). 

Baseado nos passagens bíblicas de 2 Pedro 2,4; Judas 1,6; Tiago 2,19; 

Mateus 25,41. Macedo retrata a condição de Lúcifer que teria se tornado o diabo ou 
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satanás após ser lançado na terra e quando isso ocorreu a Terra passou por um 

grande cataclismo que a deixou sem forma e vazia devido a rebelião de satanás, 

então Deus começou a arrumar a Terra para criar o homem de acordo com o livro 

de Gênesis. Os demais anjos que caíram com Lúcifer seriam os demônios.  

Para Macedo os demônios se apresentam com vários nomes como orixás223, 

pretos-velhos224, guias225, espíritos de familiares, espíritos de luz226, esses nomes 

que segundo o autor do livro são “bonitos e cheios de aparatos”, são utilizados pelos 

demônios com intuito de enganar e destruir os homens.  

No terceiro capítulo, Macedo enfatiza a visão dualista (Deus x Diabo), que 

segundo ele o mundo está dividido em dois reinos. É por causa dessa divisão entre 

bem e mal que existe na Terra tanta maldade, fome e miséria. 

Segundo Macedo, os homens possuem uma vantagem sobre os demônios, 

pois os primeiros, mesmo em algumas circunstâncias agindo com maldade, podem 

através da palavra de Deus e de Jesus obter a salvação, já os demônios não foram 

criados por Deus (Deus criou os anjos), desta forma por não ser obra divina não 

podem mais obter a salvação através da mensagem de Cristo. 

Afirma também que Deus permite a atuação dos demônios, pois o homem 

possui livre arbítrio para seguir a Deus ou ao Diabo; para corroborar essa afirmativa 

no livro encontramos a seguinte frase: “Sim, meu caro leitor, Deus permite a atuação 

dos demônios, mas ensina o homem a lutar e ser um vencedor sobre eles e satanás, 

seu chefe, através do poder de Jesus Cristo” (p.32). 

Nesta citação Macedo justifica a existência dos cultos afro e das demais 

religiões combatidas pela IURD, pois se Deus permite a atuação dos demônios na 

Terra, o mesmo encontrou uma forma de combatê-los, utilizando-se dos homens que 

                                                           
 

 

 

223 Orixás: divindades africanas. 
224 Pretos-velhos: na Umbanda, são espíritos de velhos africanos que viveram nas senzalas e majoritariamente 
como escravos que morreram no tronco ou de velhice. Sua forma idosa representa a sabedoria e o 
conhecimento. 
225 Guias: para o Espiritismo, espíritos dos mortos, desencarnados. 
226 Espíritos de Luz: no Espiritismo, são espíritos que estão num estágio de aperfeiçoamento bastante avançado. 



 

557 
 

por meio do livre arbítrio pode cooperar com o seu Criador na luta contra os 

demônios. 

Na visão de Macedo, Deus permite a atuação dos demônios para que dessa 

maneira, a fidelidade do homem seja provada. Para confirmar esta ideia ele comenta 

sobre a árvore do conhecimento que existia no Jardim do Éden, onde Eva foi tentada 

pela serpente e como consequência foi expulsa de lá com Adão. (Gênesis). A todo 

momento Macedo utiliza passagens bíblicas para justificar seu pensamento.No 

exemplo acima a fidelidade do “primeiro casal humano” foi testada e eles caíram em 

pecado, em outros capítulos ele relata passagens em que o homem foi tentado, mas 

a sua fidelidade foi comprovada. 

No quarto capítulo, Macedo descreve algumas maneiras pelas quais os 

espíritos malignos se apossam das pessoas. No quadro abaixo observa-se algumas 

delas: 

Quadro1: Maneiras pelas quais os espíritos malignos se apossam das pessoas 

Formas de possessão Explicação da IURD 

Por Hereditariedade Quando um espírito foi o “senhor” do corpo do pai ou da mãe 

que faleceu e procura agora se apossar do filho (a) para 

continuar a sua obra maligna. 

Por participação 

direta ou indireta em 

centros espíritas 

Quando alguém visita um lugar infestado de demônios, corre 

o risco de sair contaminado. 

Por maldade dos 

próprios demônios 

Existem demônios que se dizem responsáveis pelas 

encruzilhadas e vivem à espreita dos que passam por ali para 

deles se apossarem. 

Por trabalhos ou 

despachos 

Se um trabalho ou despacho é feito em nome de uma pessoa 

que não tem o Espírito Santo na sua vida, fatalmente terá 

maléficos resultados. 

Por envolvimento com 

pessoas que praticam 

o espiritismo 

Há pessoas que são tão carregadas de demônios que, em 

um simples contato com outros, transmitem influências 

demoníacas. 

Por comidas 

sacrificadas a ídolos 

Há pessoas que se alimentam dos pratos vendidos pelas 

famosas baianas estão sujeitas, mais cedo ou mais tarde, a 

sofrer do estomago. Quase todas essas baianas são filhas-
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 de-santo ou mães-de-santo que “trabalham” a comida para 

terem boas venda. 

Por rejeitarem a Cristo. 

 

Quando uma pessoa, no uso de suas faculdades, rejeita a 

Cristo, está colocando a sua vida à disposição de satanás e 

seus anjos. 

Fonte: Macedo, 2002, p.38. 

Pelas maneiras acima citadas, é muito fácil adquirir um ou vários demônios, 

variando da simples passagem em uma encruzilhada a comer comidas feitas por 

baianas nas ruas. Essas maneiras de adquirir demônios são de fácil aceitação pelos 

ouvintes dos cultos ou programas da IURD bem como pelos demais indivíduos, 

devido a sociedade brasileira ser marcada pelo pluralismo religioso227, pelo trânsito 

religioso e pelo sincretismo. No momento de expulsão dos demônios, que costuma 

ser o ápice do culto da IURD, os demônios são entrevistados pelo pastor para que 

sejam descobertas a sua origem, os males que causam, o seu nome e a maneira 

pela qual entraram nos corpos das pessoas.  

No quinto capítulo, Macedo explica os motivos que levam os demônios a 

utilizarem nomes. Segundo ele, a explicação dos demônios estarem associados a 

nomes de santos católicos foi devido à perseguição da Igreja Católica contra os 

deuses dos escravos, estes por sua vez associaram seus deuses aos santos para 

poderem praticar seus cultos e conservar seus deuses. 

No sexto capítulo, Macedo escreve sobre a mediunidade e suas 

características, explicando que o conceito de médium varia muito e depende da 

escola de espiritismo que o indivíduo segue. 

No sétimo capítulo, Macedo relata sobre a possessão e encostos. 

Para Macedo possessão é “(...) o estado em que uma pessoa é possuída por 

espíritos imundos”. (p.57) ou “(...) ter o corpo usado pelos demônios para habitação. 

                                                           
 

 

 

227 Pluralismo Religioso: Tem a ver com a secularização, com o Estado secularizado, com a 
democratização, com a liberdade, com a afirmação da pessoa humana como instancia de decisões e 
com o reconhecimento das legitimidades pelos diversos sujeitos existentes na sociedade. (SANCHEZ, 
Wagner Lopes. Pluralismo Religioso: as religiões no mundo atual. SP: Paulinas, 2005. pág.40). 
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Aliás, mediunidade é sinônimo de possessão”. (p.58). Esta noção de possessão é 

similar em alguns aspectos a de LEWIS (1971, p.51), “(...) uma invasão do indivíduo 

por um espírito.” E complementa esse pensamento no que diz respeito ao estado do 

possesso, “Portanto, não nos cabe julgar quem está ou não realmente ‘possuído’. Se 

alguém é, em seu próprio meio cultural, considerado em meios gerais como possuído 

por um espírito, então essa pessoa está possuída.” (p.52). 

No aspecto da conceituação de possessão, Macedo e Lewis tem noções 

parecidas, porém Macedo avança em seu conceito direcionando-o e restringindo 

para a possessão demoníaca e tornando sinônimos dois conceitos diferentes que é 

a mediunidade228 e a possessão.  

Segundo Macedo, no aspecto geral, há a noção de encosto que significa “(...) 

é um exu perverso ou uma alma penada que se afastará com o uso de defumadores 

(...)”. (p.57). Depois deste esclarecimento sobre o encosto ele diz que não aceita a 

ideia de encosto, “Não aceitamos a teoria do encosto porque, se uma pessoa está 

realmente vivendo na luz, na presença de Jesus Cristo, o guia verdadeiro nenhum 

demônio pode andar dependurado nela”. (p.58). 

Aos poucos o discurso da IURD foi se modificando e isso fica claro através da 

aceitação da teoria do encosto mostrada nas edições da Folha Universal (edição 

724). Para exemplificar, vem o caso de Joana Lourenço de São Paulo: 

Viúva e mãe de três filhos pequenos (...) soube que um rapaz 

chamado Antônio Simões de Paiva (...) havia se interessado 

por ela. Dois meses depois, eles estavam casados e felizes. 

Porém, Antônio, que já frequentava uma casa de encostos, e 

os problemas começaram a surgir (...) fazíamos trabalhos e 

mais trabalhos para resolver os problemas da nossa vida (...). 

Até que um dia um encosto disse: “vocês vão sofrer um 

acidente”. O acidente realmente aconteceu. Após três meses o 

casal bateu o carro e ficou ferido gravemente. (...) Joana ouviu, 

no rádio a programação da IURD, durante a qual um pastor 

                                                           
 

 

 

228 Mediunidade: para o Espiritismo, é a faculdade latente em todos os indivíduos, que permite a uma pessoa 

servir de canal de comunicação ou manifestação para os espíritos desencarnados. 
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dizia que existia um Deus que curava e libertava. Ela creu no 

que havia ouvido e decidiu ir a uma Igreja Universal. 

Nesse relato de Joana percebe-se também que a IURD além de aceitar a 

teoria do encosto, já não identifica mais os cultos que ela combate, utilizando o termo 

“casa de encostos” para falar sobre cultos diferenciados como: Quimbanda, 

Umbanda, Candomblé e Espiritismo. 

Ainda neste capítulo Macedo lista dez sinais de possessão e afirma ainda que 

todas as pessoas que estão possessas possuem alguma doença ou sente alguma 

dor. Eis os sinais: nervosismo, dores de cabeças constantes, insônia, medo, 

desmaios ou ataques, desejo de suicídio, doenças que os médicos não descobrem 

as causas, visões de vultos ou audição de vozes, vícios, depressão. 

Os sinais acima citados que pela IURD são sinais de possessão, em suma, 

são problemas característicos de uma vida urbana contemporânea, que são 

acrescidos decrenças em espíritos, feitiços e outros mais. 

No oitavo capítulo, Macedo trata em detalhes sobre os sinais de possessão 

supracitados que não são detalhados neste trabalho. 

No nono capítulo, ele relata os passos para o desenvolvimento. Para Macedo, 

quando o indivíduo alcança o “desenvolvimento” começa a “briga pela cabeça”, ou 

seja, os demônios lutam entre si para ter o comando daquele indivíduo e o mesmo 

começa a sentir muitas dores de cabeça. Segundo Macedo, “Não existem remédios 

capazes de curar alguém vítima dos demônios, a não ser o poder de Jesus Cristo.” 

(p.74). 

E para concluir este capítulo ele aconselha as pessoas a largarem os “guias” 

e tomarem a decisão de começar a viver abundantemente. 

No décimo capítulo, relata sobre os enganos demoníacos, ou seja, o que os 

demônios são capazes de fazer para enganar as pessoas. Na visão de Macedo, os 

demônios agem de acordo com a mentalidade da pessoa, sua posição social e 

também de acordo com suas necessidades, por isso existem tantas formas de iludir, 

enganar e atrair as pessoas para as várias formas de espiritismo. 

Dessa maneira nenhuma pessoa “escapa” da atuação dos demônios, o que 

os livra de tamanha “tentação” é a ida à IURD, símbolo de libertação da opressão 

demoníaca, segundo sua doutrina. 

No décimo primeiro capítulo, Macedo traz uma indagação: “Os Demônios têm 

poder?” E ele responde esta pergunta com a seguinte frase: “Ainda que o arqui-
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inimigo de nossas vidas manifeste uma grande força, mesmo assim ele não tem 

poder.” (p.84). A partir dessa explicação encontram-se dois conceitos distintos 

trabalhados por Macedo, força e poder. 

A força é “(...) imposta, é fruto da impetuosidade; é ação, dinamismo”. (p.84) 

e o poder é “(...) autoridade; domínio, mando.” (p.84) . Para ele, o indivíduo pode 

resistir à força (ação dos demônios), mas não ao poder (ação do Espírito Santo). 

Nesse mesmo capítulo relata sobre como os demônios demonstram sua força, 

ou seja, através da prática da adivinhação, sinais que provam serem espíritos de 

pessoas falecidas, curas espirituais. 

Para Macedo, o domínio dos demônios na vida dos seus seguidores tem 

limitações,  

Até certo ponto, os demônios têm domínio sobre seus 

seguidores; quando entretanto, estes desejam de todo coração 

abandoná-los, aí o Espírito Santo toma a frente e passa  a 

interceder pelos mesmos, levando-os até os pés do Senhor 

para os salvar (p.88).  

Na perspectiva da IURD, o indivíduo tem livre-arbítrio para escolher servir a 

Deus, frequentando a IURD ou servir aos demônios frequentando os cultos-afro.   

No décimo segundo capítulo, Macedo traça uma relação entre os demônios e 

as doenças, ele inicia o capítulo da seguinte forma: 

Talvez o leitor já tenha perguntado: ‘São os demônios culpados 

por todas as desgraças do mundo?’ O fato é que realmente 

tudo o que existe de ruim neste mundo tem sua origem em 

satanás e seus demônios. São eles os causadores de todos os 

infortúnios que atingem o ser humano, direta ou indiretamente. 

Quando Deus criou o homem, o fez perfeito, imagem e 

semelhança do seu Criador; não o criou cego, paralítico ou 

canceroso. Hoje, os hospitais vivem lotados; os cárceres 

apinhados; os manicômios cheios e a miséria, a dor e o caos 

pairam sobre a face da Terra (p.93). 

Desta citação se pode inferir que o autor atribui todos os infortúnios que as 

pessoas passam à ação dos demônios. 

Macedo também explica como os demônios causam as doenças ao afirmar 

que: Toda doença é causada por um vírus, um bacilo, um germe ou uma bactéria 

que provoca a destruição dos tecidos; esse agente microscópico se movimenta, age, 
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tem vida; para que esse microrganismo se movimente e destrua é necessário que 

haja uma força dentro dele; essa força é um espírito destruidor, e é identificado como 

uma força demoníaca. 

Essa é a maneira pela qual os demônios causam doenças, pois “(...) o espírito 

de vida que existe nela não é de Deus, mas de satanás”. (p.95). 

Uma indagação que Macedo ainda traz nesse capítulo é: “Todo doente é 

endemoninhado?” E responde da seguinte forma: “(...) é claro que não. Embora a 

doença seja demoníaca, nem todo doente é endemoninhado. Há uma grande 

diferença entre estar com um espírito de enfermidade e estar possesso”. (p.95). 

Para Macedo o que as pessoas devem fazer é orar, jejuar e cuidar do corpo, 

ou seja, “vigiar”. Quando o indivíduo não cuida do “Templo do Espírito Santo” fica 

sujeito às doenças, mas isso não quer dizer que o mesmo está com demônios. 

Outro aspecto tocado nesse capítulo são os tipos de doenças causadas pelos 

demônios. São elas: 

1. Doenças mentais: 

Quando os demônios atacam no intelecto provocando o ego, a inteligência. 

Apelando para a razão e procurando incutir uma explicação científica, filosófica ou 

material, mas nunca espiritual. 

2. Doenças físicas: 

As enfermidades são meios pelos quais os demônios procuram destruir uma 

pessoa. Gostam de atacar o sistema nervoso e provocam insônia, dores de cabeça, 

úlceras nervosas, medo, dores no corpo, desmaios constantes e outras mais. 

3. Doenças espirituais: 

São aquelas que apresentam sintomas de enfermidades sem que os médicos 

consigam localizar ou diagnosticar as suas causas. 

Nesse capítulo pode-se perceber que a IURD entende as doenças como ação 

demoníaca e por isso às terças-feiras em todos os seus templos realiza a Sessão do 

Descarrego e a Reunião das Curas. Segundo a Arca Universal (portal da IURD) “A 

cura divina é tratada nas Sagradas Escrituras como sendo a vontade de Deus para 

com a humanidade”. 

Algumas passagens bíblicas são sempre lembradas para dar embasamento 

às noções de cura e de libertação, como: a cura de uma mulher possuída por um 

espírito de enfermidade (Lucas 13.12); a de dez leprosos (Lucas 17.11-14); a de um 

endemoninhado (Lucas 8.26-34). 
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Para a IURD esses sinais contidos na bíblia continuam acontecendo, pois ela 

trabalha a ideia do resgate do cristianismo do tempo dos apóstolos. 

No décimo terceiro capítulo, Macedo explica porque os “trabalhos” ou 

despachos229são feitos, deixando claro que são exigências dos demônios e são 

muito variados, “(...) indo de comidas e bebidas até os mais diversos presentes”. 

(p.102). 

E como esse despacho acontece? Para Macedo, o exu promete um favor em 

troca de um despacho, determinando o lugar, o dia e a hora. 

Nesse capítulo é colocado que a Umbanda, a Quimbanda e o Candomblé 

indicam obrigações230 para as pessoas que procuram seus “favores”. E que favores 

são esses? Matar, destruir casamentos, prejudicar a vida financeira, encontrar 

emprego, favorecer encontros amorosos e outros. Encontra-se também nesse 

capítulo um quadro sobre os materiais usados nos despachos e com que entidades 

afro estão relacionadas. 

Macedo para exemplificar sobre os “trabalhos” relata o que um ex-pai-de-

santo fez para deixar um rapaz louco: 

Ele entrou em um cemitério à meia noite, e, depois de abrir uma 

sepultura onde havia um defunto enterrado há apenas cinco 

horas, retirou o cadáver (era de um rapaz de vinte e poucos 

anos), decepando-lhe a cabeça e, colocando, no lugar dela, 

uma de cera, trabalhada com o nome do seu inimigo. Fechou 

o caixão e esperou o resultado (p.107). 

Segundo Macedo, existem milhões de receitas e rezas para que os pais-de-

santo consigam tais coisas e ele afirma isso, pois ganhou um livro manuscrito 

chamado adeká de uma ex-mãe-de-santo do candomblé; fica clara assim a utilização 

pela IURD de informações vindas de pessoas que faziam parte dos cultos afro para 

atacá-los, demonizando suas práticas religiosas. 

                                                           
 

 

 

229 Despacho: oferenda alimentar ou sacrifício de animal feito em homenagem às divindades para obter sua 
ajuda e proteção na solução de problemas; oferenda que deve ser colocada fora do terreiro, no mar, na floresta 
ou numa encruzilhada. 
230 Obrigação:cerimônias ou oferendas rituais feitas periodicamente às divindades. 
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No décimo quarto capítulo surge uma nova indagação: macumba231 pega? 

Para Macedo, “Todas as pessoas que rejeitam a graça salvadora do Senhor 

Jesus Cristo são presas fáceis dos trabalhos de macumba” (p.111). Ou seja, se a 

pessoa não se encontra na “luz” que é Jesus, logo está exposta à ação dos 

demônios. 

Outro questionamento é: existe corpo fechado? A resposta é dada em 

seguida. Fechar o corpo seria uma cerimônia na qual o homem dá lugar em sua vida 

aos demônios, que prometem protegê-lo de todas as coisas ruins. Macedo, afirma 

que existe tal ritual, porém explica o que realmente acontece segundo sua doutrina. 

Para concluir este capítulo, Macedo diz que a verdadeira imunização contra o 

mal é seguir a Jesus e que não basta frequentar uma “boa igreja evangélica”, é 

preciso “abrir-Lhe o corpo e a alma”. 

Observa-se nos primeiros capítulos do livro Orixás, caboclos e guias, bem 

como em alguns artigos de Macedo retirados da Folha Universal que os demônios 

ocupam grande parte do discurso da IURD, sendo essa luta contra o diabo uma de 

suas principais características e o fundamento para práticas sincréticas adotadas por 

essa igreja, bem como a apropriação de termos e símbolos dos cultos afro. 

Por conseguinte, aparecem, através do livro Orixás, caboclos e guias, deuses 

ou demônios? Bem como através de artigos publicados na Folha Universal que a 

IURD, por meio do seu líder (Macedo), tem um discurso, aqui entendido como 

representação, que condena as religiões afro-brasileiras, por identificá-los com o mal 

(diabo). Porém, ela se utiliza de práticas dessas mesmas religiões, bem como do 

espiritismo e do catolicismo, através do sincretismo e da apropriação dessas 

práticas.  

 

CONCLUSÃO 

                                                           
 

 

 

231 Macumba: nome dado às religiões africanas do Rio; e, por derivação, magia negra. 



 

565 
 

Embora inferências mais diversas e mais aprofundadas vão surgir em relação 

a essa temática, visto que a pesquisa encontra-se em construção, esse artigo leva a 

algumas conclusões, embora não definitivas, quanto à Igreja Universal. E elas 

podem ser sinteticamente relacionadas da seguinte forma: o discurso da IURD é tão 

aceito pela sociedade porque fala a linguagem que o povo de tradição católica 

entende e oferece os bens de que necessitam, ou seja, um discurso que oferece as 

soluções para os problemas sociais, econômicos, familiares e sentimentais, ou seja, 

os problemas do cotidiano; a Igreja Universal através do seu discurso consegue, por 

meio da apropriação das práticas de outras religiões, guardar o antigo e incorporar 

o novo em suas representações e nas suas práticas religiosas, mantendo dessa 

forma um vínculo simbólico entre o passado do fiel e seu presente, tornando o seu 

discurso de fácil entendimento e aceitação; apesar de a IURD  entender os cultos 

afro-brasileiros como demoníacos e identificá-los com o mal ela se utiliza das suas 

práticas, bem como dos seus símbolos para criar e legitimar o seu discurso,      

através de um processo de inversão de significados, criando dessa maneira uma 

versão compreensível por parte dos seus fiéis ou futuros membros que têm 

conhecimento desses símbolos. 
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A VIRILIDADE NA LITERATURA DE CLODOALDO FREITAS. 

Ramon Araújo Rodrigues232 

 

RESUMO: Este trabalho tem como objetivo produzir um discurso sobre a construção 

da virilidade na literatura de Clodoaldo Freitas (1855 – 1924) do final do século XIX 

e início do século XX. Uma análise realizada a partir do romance Coisas da vida 

publicado no jornal Diário do Maranhão em forma de folhetim entre os anos de 1908 

e 1909. Um romance que demostra novos caminhos para uma nova percepção dos 

sentimentos, ao passo que procura identificar o conceito de corpo masculino a ser 

seguido pela elite do período em questão através de uma percepção das 

transformações sociais do corpo masculino, o qual evidência os novos moldes 

sociais que começavam a ser direcionados para uma sociedade que precisava se 

civilizar. De modo que será produzido um discurso historiográfico que procura refletir 

os trâmites sociais que culminaram em uma relação arte-sociedade e sociedade-arte 

ao se pensar a literatura como fonte documental para se escrever a história.  

Palavras-chaves: História e Literatura. Virilidade. Clodoaldo Freitas. 

 

A literatura é utilizada pela história como uma fonte documental para 

evidenciar o que os intelectuais do período escrevem sobre a sociedade. Uma 

maneira de perceber a realidade através da ficção, já que a produção literária serve 

como um espelho que reflete a imagem social, mesmo que essa imagem esteja 

limitada a visão do seu autor. 

Uma literatura que influencia uma sociedade, ao mesmo tempo em que esta 

é influenciada pelos mecanismos de produção cultural. No caso a ser discutido, a 

sociedade nortista, principalmente piauiense, se apropriou da escrita e das ideias 

inseridas nas obras de Clodoaldo Freitas. Uma escrita que teve de seguir padrões 

culturais e estruturais para ser aceita na sociedade da época, tendo como um dos 

principais indícios que legitimava o literato para a posição de produtor de uma cultura 

                                                           
 

 

 

232 Mestrando em história do Brasil pela Universidade Federal do Piauí com bolsa da Capes, e sendo orientado 
pela Prof.ª Dr.ª Elisângela Barbosa Cardoso com o tema O corpo na literatura de Clodoaldo Freitas. 



 

568 
 

o título de Bacharel em Direito da Faculdade de Recife que proporcionava um 

reconhecimento intelectual no Império, e logo após no início da República.  

No entanto, nesta produção iremos focar na análise da virilidade como um 

produto de uma cultura que nos afasta do real natural e nos insere em uma realidade 

social, ou seja, que tornar-se o padrão a ser seguido por uma determinada sociedade 

ao impor certos comportamentos para os seus cidadãos. 

No que se refere a produção intelectual de Clodoaldo Freitas, a obra literária 

Coisas da Vida irá nos elucidar os possíveis comportamentos da sociedade ou 

mesmo aqueles idealizados por esta. Onde os principais formadores deste sistema 

de normas são os literatos do século XIX, os quais formam novas normas que 

modificam ou rompem com os valores tradicionais. O quais são considerados 

ultrapassados, e que por sua vez, tornam-se um atraso para o progresso da nação. 

De sorte que o literato torna-se um dos mais reconhecidos intelectuais 

piauienses que combatem o tradicionalismo. O qual percorre vários Estados 

brasileiros no final do século XIX e início do XX devido sua peregrinação política, e 

deixa sua escrita nos principais periódicos brasileiros. Os quais podemos citar o 

Diário do Maranhão, Diário de Belém, A Reforma, A Imprensa, entre outros que 

foram publicados e conseguiram alcançar, principalmente, a elite do período. 

Na obra literária de Clodoaldo Freitas podemos perceber a formação da 

sociedade que no século XIX era fundamentada em valores elitistas, ao buscar 

definir-se como sujeito dominante de um lugar social. Esses intelectuais, por sua vez, 

produziam um discurso inventivo dos aportes sociais a serem apropriados, tanto para 

homens como para mulheres, diante de uma representação de gênero elástica e 

complexa233. A qual se expressa em uma produção escriturística que abrange tanto 

os receptores como os produtores de uma cultura escrita a partir da difusão de uma 

cultura por uma indústria de divulgação e apropriação social, ou seja, na imprensa 

com os folhetins escritos nos jornais e revistas da época234.  

                                                           
 

 

 

233 SCOTT, Joan. Preface à Gender and politics of history. Columbia University Press, N.Y, 1988. 
234 BURKE, 2005 apud BARROS, José D’ Assunção. A Nova História Cultural: considerações sobre o seu universo 
conceitual e seus diálogos com outros campos históricos. Cadernos de História, Belo Horizonte, v.12, n. 16, 1º 
sem. 2011.   
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Segundo Pedro Vilarinho, o homem nordestino no final do século XIX 

construía a sua identidade a partir do poder que este exerceria no espaço público. 

Em que o poder político o permitiria legitimar ou deslegitimar os modelos masculinos, 

onde a imprensa seria o meio de comunicação mais usado pelos intelectuais para 

“manobrar as ideias em forma de palavras escritas235”. Além de que era um 

mecanismo discursivo que tinha o intuito de influenciar a família ao se expor as novas 

normas sociais através de argumentos direcionados a civilidade. 

Clodoaldo Freitas em sua literatura consegue evidenciar os códigos sociais 

no corpo dos indivíduos, tantos os valorizados como aqueles a serem desprezados. 

Um literato com um corpo formado pela cultura escrita, e que busca mostrar os 

valores viris do corpo masculino em suas obras ficcionais. Talvez uma tentativa de 

si autoafirmar como viril e impor aos outros os seus valores subjetivados na escrita. 

Valores que conseguem, de uma certa forma, evidenciar, amedrontar, incentivar e 

controlar o corpo do leitor. Ao induzir a comparação ou o distanciamento dos 

modelos apresentados. Além de que podemos pensar sobre a possibilidade de o 

corpo de Clodoaldo Freitas conseguir ou não aderir a todos os valores viris 

apresentados, mesmo que essa análise não seja o objetivo desta análise histórica. 

Mas, sim, descobrir os códigos sociais concernentes a virilidade que estava ou não 

valorizada, e que a obra do intelectual conseguiu espelhar. 

Uma virilidade que consegue alcançar dentro das obras ficcionais um certo 

teor de realidade, já que as qualidades viris eram aderidas ao corpo masculino. Uma 

virtude a ser atingida pelo homem verdadeiro em busca da perfeição e da aceitação 

dos outros homens. O que evidencia o quanto o homem pode dominar o social e o 

político de uma sociedade, em que o comportamento deve conformar-se com o ideal 

de força, potência sexual, segurança, maturidade e dominação. 

Nas discussões a serem analisadas, o corpo é o alvo de sanções sociais que 

o sistematiza e o põe no lugar cultural. Sair deste local é transgredir regras aceitas 

anteriormente pelo contrato social, entre o indivíduo e a sociedade em prol da ordem, 

                                                           
 

 

 

235 CASTELO BRANCO, Pedro Vilarinho. Masculinidades plurais: a construção das identidades de gênero em 

obras literárias. História Unisinos, n° 1 mai./agosto 2005. 
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o qual gera consequências para o transgressor. Deste modo, o corpo do indivíduo 

não o pertence na teoria, pois torna-se objeto de controle social, o que não impede 

deste impor sua subjetividade em seu próprio corpo, até mesmo diante das 

concessões. 

Um sistema complexo que permite pensar em uma multiplicidade de práticas 

cotidianas. Em que ocasiona o atrito entre o código social e os usos individuais. Uma 

construção do corpo no qual muitos consentem com as regras em público, mas as 

transgridem no privado, através de uma aparência que se transformam ao se sair da 

casa para a rua236. 

Assim, discutiremos algumas qualidades viris apresentadas no romance 

Coisas da Vida que se reflete no corpo do personagem ficcional Plínio. Um modelo 

ideal de homem idealizado por Clodoaldo Freitas a partir de uma virilidade que se 

evidencia em seu comportamento cotidiano, e que expõe a sua potência sexual, a 

sua força viril, e a sua polidez. 

 

Coisas de uma vida 

A obra ficcional Coisas da Vida237 é um romance escrito e publicano no jornal 

Diário do Maranhão em forma de folhetim entre os anos de 1908 e 1909. Uma obra 

fictícia ambientada no Maranhão do final do século XIX que procura evidenciar a 

virilidade do homem verdadeiro. Em que um ideal de homem é alçado para alcançar 

o corpo dos leitores, e para torna-se um alerta para as famílias que queriam manter 

o seu nome familiar, já que esses galanteadores poderiam desonrar as moças ao 

seduzí-las ou ao serem seduzidos por estas238. 

Esta obra literária, por sua vez, consegue lograr a representação do corpo 

masculino e suas peculiaridades, no qual o ideal de homem é construído pelo literato, 
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segundo as normas europeias em voga. Em que esta virilidade é descrita e 

classificada como necessária para tornar o homem viril, em que as principais 

qualidades seriam o trabalho, o afeto, a civilidade e a potência sexual. 

Com isso, o romance Coisas da Vida é ambiente no Maranhão do século XIX, 

e tem como personagem principal Plínio. Um estudante de direito que vai passar 

suas férias na fazenda do pai de Netário, um amigo seu de república. De modo que 

podemos perceber como personagens centrais da trama ficcional: o comendador 

Herculano Cavalcante um “grande homem de seus cinquenta anos, robusto, 

pletórico, inteligente, muito entendido em coisas de lavoura, imensamente 

conservador e devoto239”; a sua esposa Camila uma “morena de vinte e cinco 

anos240”; as suas duas filhas do primeiro casamento Anica e Carlota e Netário; além 

de Crescêncio “um tanto idiota e muito entendido de devoção241” que era agregado 

da família considerado na obra como um contra modelo, assim como o frei Celestino 

um frade beberão e devoto.  

Temos também como personagens centrais a família do Barão de Ingá, ou sr. 

Atanásio “um rico lavrador, cheio de presunção de nobreza e dinheiro242” com sua 

mulher, a baronesa que era “uma velha muito caridosa, conversadeira e terna243”. E 

as suas duas filhas, Hortência e Hermínia, “muito prendadas, muito boas, modestas 

e simples244”, além de seus dois filhos, Numeriano e Ismael, “um deles estudante de 

direito, nosso colega de ano e nosso amigo e outro ainda cascabulho, já um pouco 

crônico, também nosso camarada, ambos rapazes distintos e parentes da casa245”. 

Uma família que, segundo a obra ficcional de Clodoaldo Freitas Coisas da Vida, 

pertencia a elite local descrita pelo intelectual, onde o Barão e sua família chegam 

na casa do comendador Herculano para convidá-los para participar de uma novena 

e uma festa a ser realizada na fazenda do Barão. Além de que no baile realizado na 
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fazendo aparecem várias famílias como a família do coronel Leopoldo com sua 

mulher, D. Adelaide, e sua filha, Rosina, a qual é vigiada por seu primo Antônio 

Candido. 

No romance percebemos um encontro de famílias na novena e nos bailes que 

servem para encontrar uma esposa, ou um marido. Um lugar de sociabilidades onde 

o flerte era normal entre as famílias da elite, os quais tinha o objetivo de casar suas 

filhas e filhos com os parentes com o intuito de aumentar seus patrimônios, ou 

mesmo salvaguardá-los.  

No romance, Rosina é uma “moça bonita” com seus “quinze anos” e é 

disputada por três rapazes, Antônio Candido, Numeriano e Plínio. O primeiro torna-

se um amor doente pelo ciúme, onde o personagem ficcional em uma das suas 

conversas com Plínio diz que iria se suicidar por “amar com esse excesso de paixão” 

a moça. O segundo é um amor platônico onde o rapaz idealiza a distância a moça 

com o objetivo de casar-se. E o terceiro, o de Plínio, é um amor carnal em que o 

personagem ficcional sente a “sedução do amor”.  

No caso de Plínio, esse amor torna-se desejo que transforma-se em relação 

sexual, e por efeito gera uma gravidez indesejada, e que tem como consequência 

para a moça a sua morte e a morte da criança. Na trama, o personagem principal é 

envolvido em uma espécie de iniciação sexual com todas as moças das famílias 

citadas, desde a casadas como Camila até as solteiras como Hortência, Hermínia e 

Carlota. As quais são conquistas de um corpo másculo que necessita mostrar-se viril 

para si e para os outros. Uma necessária manifestação de sua potência sexual que 

o faz um homem verdadeiro246. 

De sorte que Plínio mostra-se um homem potente ao conquistar e levar para 

seu leito todas as mulheres da trama. O personagem ficcional aproveitar da situação 

para se aproximar das mulheres da casa. E mostra-se um homem viril ao ter 

experiências sexuais com estas. Uma liberdade masculina que deixa no engenho do 

barão de Ingá, uma facilidade maior para a relação sexual. Uma iniciação sexual que 
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o prepararia para o casamento, e transpareceria a sua masculinidade ao afastá-lo 

das qualidades femininas. De modo que o medo de tornar-se semelhante a uma 

mulher o faria perder o poder de dominar o outro ao ser dominado 

No que se refere a demonstração da virilidade, alguns historiadores franceses 

como Alain Corbain, Jean Jacques Courtine e George Vigarello trabalham com os 

valores viris aderidos ao homem verdadeiro. No qual o personagem ficcional Plínio 

encaixa-se ao mostrar diante da mulher toda a sua potência sexual. Um valor que 

deve continuar ao perpassar o tempo, de modo a expor a atividade sexual masculina. 

Onde é imprescindível para o homem demostrar sua sexualidade para a mulher, para 

os outros e para si, em que ser homem viril é uma questão de cunho social. 

Na história da virilidade a única qualidade que não deixou de existir ou quase 

não sofreu grandes mudanças foi a potência sexual. Uma vez que mesmo sendo 

civilizado o homem não poderia deixar de ser ativo, com o risco de torna-se 

feminilizado.  Brown, em seus estudos sobre a castidade no início do cristianismo, 

diz que o homem precisava indicar o seu vigor físico através do calor do ato sexual 

para não perder a sua essência viril247. Um medo que assombrava tanto a 

Antiguidade como os dias atuais, onde o corpo masculino deve provar sua 

capacidade de ser reconhecido como tal248. 

No romance Coisas da Vida de Clodoaldo Freitas percebemos as mobilidades 

masculinas dos comportamentos viris que é uma pressão ao homem e do homem. 

Segundo Robert W. Connel e James W. Messerchimidt o padrão masculino é móvel 

a partir de duas premissas: a primeira é que ele está alicerçado em hierarquias 

sociais de gênero que diferencia homens de mulheres; e a segunda é que as culturas 

locais de masculinidade que normatiza o ser um homem de verdade, ou seja, o 

próprio homem sofre a pressão de se tornar homem segundo os padrões culturais 

de sua região249. 
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Desta forma, tudo o que denotava feminino era nocivo à virilidade masculina. 

No século XIX, principalmente, o amor romântico é uma característica feminina por 

sua docilidade e fragilidade. Na qual estas qualidades não condiziam com o 

estereótipo de homem viril que se queria formar, por isso quaisquer sentimentos dito 

feminino como o amor era afastado do homem em formação. De sorte que no ideal 

viril a comparação entre o corpo masculino e o feminino dá-se para identificar o 

avesso do masculino, e buscar solucionar esse problema investindo na inculcação 

da virilidade nos homens destes a infância até a vida adulta250.  

George Vigarello, em seus estudos sobre a virilidade na Antiguidade, diz que 

a virilidade poderia até moldar-se ao tempo, mas não perderia duas qualidades 

essenciais para tornar-se viril: a potência sexual e a dominação. E que inserido 

nestas duas qualidades estariam formadas hierarquias viris ao passo que há homens 

que não demostrariam a dominação do outro, e por isso eram considerados contra-

modelos.  

Uma hierarquização dos modelos viris que os diferencia, onde o discurso 

torna-se uma arma de poder contra os outros modelos. A qual era uma necessidade 

de ser homem verdadeiro que serviria para mostrar sua dominação sobre o outro e 

demostrar a sua força251 no corpo do outro, além de exercer uma autodominação. 

No que se refere as qualidades viris, a potência sexual talvez seja uma das 

principais virtudes masculinas que implica em ser ou tornar-se um homem viril. Em 

uma luta pela virilidade que denotava iniciação sexual ou dependência financeira. O 

que Freud chama de complexo de Édipo seria uma luta simbólica ou não entre o pai 

e o filho com o objetivo de mostrar-se no poder da família. Um primeiro passo para 

se entrar no mundo público e ser capaz de ser um homem verdadeiro, ao ser 

necessário “destituir para existir252”. 
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No romance, o personagem ficcional Plínio seria órfão de pai e de mãe, o que 

denota uma vitória do homem sobre seus progenitores. Além de uma independência 

que o permitiria liberdade de um homem sem amarras impostas pela família. Apesar 

que no final do romance Plínio havia sido prometido para Adélia por seu tio. Algo que 

não diminuiria a sua independência, e nem a sua força viril. 

 

Plínio: o ideal viril 

Clodoaldo Freitas representa em Plinio um homem que é a continuidade de 

um ideal simbólico masculino, cujo corpo indicava a virilidade a ser alcançada. Ao 

construir em seu personagem tanto características de um homem másculo quanto 

de um homem moderno, civilizado, polido, culto e letrado que está se “identificando 

com os costumes253”. É importante notarmos o sistema de valores viris na literatura 

de Clodoaldo Freitas ao tratar das qualidades masculinas.  

As qualidades viris de um homem branco da elite brasileira requeriam 

educação, civilidade, fazer ou ter um curso superior que indicava intelectualidade. O 

exercício da virilidade pela experiência sexual com várias mulheres ao ser um 

“estudante galanteador254”, ao mesmo tempo em que cumpriria com as normas 

sociais do casamento, seja ele por amor ou por interesse.  

Clodoaldo Freitas mostra códigos de sexualidade de um indivíduo que queria 

ser homem. Um mecanismo social que percebia nas práticas do corpo, tanto exterior 

com interior, através da formação do verdadeiro homem. A qual precisaria dos 

valores que evidenciariam essa masculinidade em seu comportamento. 

Plínio é percebido como um homem respeitável da elite. E deveria mostrar-se 

civilizado diante dos costumes de uma sociedade que exigia um sistema de normas 

corporais a serem seguidas. Um exemplo que temos logo de início no romance é o 

respeito que Plinio, de início, demostra a Camila. Uma mulher casada com o 

comendador Herculano, em que o protagonista diz: 
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Como pouco me interessava por ela e muito menos pela sua 

beleza cativante, tratava-a com o maior respeito, porém 

sempre com a maior cerimônia, não relaxando a excelência, 

que era a nota chique da minha cortesia de estudante 

galanteador255. 

Plinio demostra respeito para com o corpo da mulher casada. No entanto, já 

se denúncia ao dizer que “sempre com a maior cerimônia, não relaxando a 

excelência, que era a nota chique da minha cortesia de estudante galanteador”, ou 

seja, ele não deixará de perceber a beleza cativante de Camila, além de não deixar 

de notar que está tinha se casado com um corpo velho.  

De sorte que Clodoaldo Freitas nos permite visualizar modelos de homens 

que vivem na sociedade piauiense. Onde o personagem ficcional Plinio é um homem 

jovem que pela experiência sexual começa a tornar-se um homem. Um modelo viril 

passível de mudanças, mas que está firmado em um modelo hegemônico de 

masculinidade. Desta forma, percebemos que Plinio é um homem modelo que é 

construído pelos mecanismos sociais como tal. Um homem que não nasce homem, 

mas que torna-se homem.  

Clodoaldo Freitas demostra em sua literatura estágios de masculinidades, 

desde a mocidade até a vida adulta. Em certa medida o corpo jovem é levado a ser 

o que os processos sociais cotidianos o levam a fazer. Uma virilidade que definiria o 

homem como modelo oposto a mulher, tanto com características distintas como 

comportamentos diferentes.  

Porém, Collier diz que esta é uma generalização que retira do homem a 

sensibilidade e o transforma em um animal agressivo e dominador. Um machista 

misógino que busca o poder apenas para si. De certa maneira, é um erro pensar 

desta forma pois o homem é múltiplo, e deve ser analisado em sua subjetividade, 

onde “a violência e outras práticas nocivas não são sempre as características 

definidoras, uma vez que a hegemonia tem numerosas configurações256”. 
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As relações de gênero são múltiplas e elásticas de forma que o homem se 

molda através de uma prática discursiva social que permite uma flexibilidade de 

relações, tanto visíveis como invisíveis. De sorte que o homem poderia aderir ou se 

afastar do discurso sobre o seu corpo para “evitar sentimentos de ausência de 

poder257”. Demétrius diz que a masculinidade possui duas características: a interna, 

onde há a diferença entre homens e mulheres; e a externo, na qual o homem domina 

o outro homem pelo discurso. O homem desta maneira é formado pela cultura que o 

cerca. No qual o seu corpo interage com o social e é formado pelo fator simbólico, a 

partir de leituras de suas experiências que forma a sua identidade como homem258. 

O personagem Plínio, por sua vez, é um produto do meio sociocultural. Em 

que Clodoaldo Freitas monta um homem conforme as suas expectativas de um 

homem verdadeiro. Tanto do lado da civilidade quanto do lado das experiências 

sexuais. Como exemplo, temos o ideal de namoro viril, o qual as experiências de 

Plínio não condizem com o seu discurso moralizador. Talvez porque Clodoaldo 

Freitas tenha percebido a diferença entre público e privado, e transcrito em seu 

romance a diferença entre o comportamento socialmente aceito e a intimidade do 

jovem. 

Plínio mostra-se um homem com códigos evidentes de virilidade ao possuir o 

duplo padrão masculino: que por um lado ele é civilizado e que, por sua simpatia, 

conquista a amizade de todos a tal ponto de ser considerado da família. Além do que 

os elogios ao personagem principal demostram a aceitação ao meio social elitizado, 

já que recebera dos dois chefes de famílias “os maiores elogios ao meu 

comportamento e à minha inteligência259”. 

Por outro lado Plínio é um conquistador nato ao atrair os olhares de todas as 

mulheres jovens e desejáveis aos olhos para o seu leito, como Rosina, Camila, 

Hortência, Carlota, e por último como esposa Adélia. Onde o personagem principal 
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torna-se um Hércules260 da relação sexual ilícita, de tal forma que demostra a sua 

virilidade máscula com suas façanhas sexuais. Um padrão masculino de muitos 

romances do século XIX para se falar de um homem verdadeiro. O interessante é 

notar as características deste romance que possui uma escrita considerada erótica 

para a época, com todas as suas insinuações do ato sexual e palavras que 

denotavam a consumação do coito sexual. 

Assim, para o literato o personagem principal do romance Coisas da Vida seria 

o modelo de homem viril que apresentava todas as qualidades que provariam essa 

masculinidade, desde a civilidade até o exercício másculo da relação sexual. No 

caso, este seria o exemplo claro de um corpo jovem que se iniciaria na relação sexual 

para se tornar um homem. De outro lado, Clodoaldo Feitas narra as qualidades de 

Plínio como um homem que desconstrói o homem tradicional rígido para transformá-

lo em um modelo moderno que inseria em seu comportamento o sentimento e a 

fragilidade. De maneira que o personagem ficcional Plínio rompe com a ideia de um 

homem sem sentimentos ao dar organicidade aos personagens homens.  
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JOSÉ FILLIPI: O ITALIANO PIONEIRO DO CINEMA NO MARANHÃO 

Marcos Fábio Belo Matos 261 

 

RESUMO: O cinema no Maranhão deu seus primeiros passos em 1898, três anos 

depois que, em Paris, os irmãos Lumière apresentaram ao mundo o que seria “a 

maior novidade fin-de-siècle”: o cinematógrafo. Nos primeiros 11 anos de atividade 

em terras maranhenses, ele foi totalmente ambulante, sendo as sessões, sazonais, 

dadas quase sempre no antigo Teatro União (hoje Arthur Azevedo). Durante o ciclo 

ambulante, passaram por São Luís 14 aparelhos cinematográficos, dos mais 

variados nomes. Mas um deles, além de apresentar as “vistas”, animadas e fixas, 

fez também o que seria o primeiro filme maranhense. O nome do projecionista-

diretor-empresário de cinematografia era José Fillipi, italiano, que esteve em São 

Luís, apresentando o seu Bioscópio Inglês, de 13.07 a 08.08.1902. É a história deste 

projecionista, seu aparelho e a façanha de ser o pioneiro do cinema maranhense que 

enfocamos neste artigo. Uma aventura que, literalmente, uniu dois mundos. 

Palavras-chave: Cinema – Maranhão – Itália. 

 

1. OS PRIMÓRDIOS: 

Cronofotógrafo de Demeny. Este é o nome da máquina que inaugurou a 

atividade cinematográfica, no Maranhão. O ano era 1898, três anos depois que os 

irmãos Lumière fizeram a histórica apresentação do seu “Cinematógrafo”, no dia 28 

de dezembro de 1895, num salão do Grand Café do Boulevard des Capucines, em 

Paris (FOIRET;BROCHARD, 1995). Este aparelho é um dos muitos equipamentos 

de nomes estranhos, que povoaram o início do cinema no mundo. Foi criado por 

George Demenÿ, cientista e inventor francês, que, assim como muitos outros 

pesquisadores do final do século XIX, também quis fazer fortuna e fama com o 

negócio das imagens em movimento – tirá-las do laboratório e pô-las nas ruas, se 
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possível em tela grande. O Cronofotógrafo, assim como o Bioscópio, o Vitascópio, o 

Eidoloscópio, o Fantoscópio, e muitas e muitas outras máquinas de nomenclaturas 

estrambóticas, perdeu para o Cinematógrafo pela nominação do espetáculo e pela 

paternidade da primeira grande invenção de massa do século XX. 

Para nossos olhos e mentes pós-modernos, acostumados à aceleração do 

tempo e à pulverização das distâncias, três anos pode parecer muito tempo. Mas 

para o final do século XIX, quando apenas engatinhavam as ferrovias e demais 

sistemas de transportes terrestres, sobretudo em países periféricos, como o Brasil, 

e numa realidade em que quase todo o transporte era feito por rio e mar, três anos 

era muito rápido. E foi com essa rapidez que o cinema se espelhou pelo mundo, tão 

logo os aparelhos começaram a ser inventados e comercializados.  

Concorrendo com a invenção dos Lumière, uma série de outros aparelhos 

também ganhavam países, estados, cidades e vilas mundo afora, pois a lógica do 

negócio era levar a "última invenção deste fim de século em matéria de maravilhas" 

(como foi denominado o Cronofotógrafo pelos jornais ludovicenses) aos mais 

distantes lugares, onde ele ainda pudesse ser novidade e fazer uma bela temporada 

em teatros, salões, circos, salas ou ao ar livre. Para se ter uma ideia da mentalidade 

comercial que rondava o nascimento dessa diversão, um dos anúncios dos Lumière 

sobre a comercialização dos seus aparelhos dizia, em maio de 1896:  

Quinetoscópio Fonógrafo Continental. Equinetógrafo Pathé. 

Tipo Cinematógrafo. Equipamento de projeção movimentada. 

Ch Pathé, Paris, Cours de Vincennes, 72. Fortuna certa em 

poucos meses de exploração. O aparelho funciona nos 

principais estabelecimentos de Paris. (MANNONI, 2003, p. 425 

– grifo nosso) 

Foi por este sonho de riqueza repentina com tal novidade, nunca vista em 

muitos rincões do país, que muita gente se encantou. E essas máquinas de realidade 

eram geralmente levadas pelas mãos dos ambulantes, como bem detalhou Máximo 

Barro (2000), que se espalharam pelas mais diversas localidades, em pouco tempo: 

Manaus, Maceió e Juiz de Fora, Niterói, Curitiba, Campinas, Mococa, Salvador, 

Ribeirão Preto, Petrópolis e João Pessoa, em 1897; Belo Horizonte, Bragança, Natal, 

Aracaju e Araras, em 1898; as grandes cidades do Vale do Paraíba, em 1899. Antes, 

porém, ele já tinha chegado ao Rio de Janeiro, em meados de 1896 e em São Paulo, 

em fevereiro de 1897, como registra Vicente de Paulo Araújo, em dois estudos 
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preciosos, respectivamente: “A bela época do cinema brasileiro” e “Salões, circos e 

cinemas de São Paulo”. A projeção do Rio, inclusive, é considerada por todos os 

historiadores da arqueologia do cinema como a primeira do Brasil e da América do 

Sul, como registra Capellaro e Ferreira (1996, p. 20): 

(...) fica evidenciado que o evento ‘Omniógrafo’ constitui a 

primeira projeção pública de cinematografia animada sobre 

uma tela e para vários espectadores no Brasil. E também na 

América do Sul, pois a primeira projeção na Argentina ocorreu 

em Buenos Aires em 18 de julho de 1896. 

Foi exatamente um desses ambulantes que chegou a São Luís como o seu 

Cronofotógrafo, apresentando espetáculos noturnos e diários por 45 dias, numa sala 

em frente ao Teatro São Luiz, hoje Arthur Azevedo, o mais importante da cidade 

também naquela época. O nome do proprietário e empresário da diversão era Moura 

Quineau, antigo fotógrafo que, segundo os jornais, já havia residido em São Luís e 

que, pelo visto, como muitos outros fotógrafos mundo afora, havia trocado a 

fotografia pela nova invenção, mais comercial porque novidadeira. 

Moura Quineau foi o responsável por iniciar um ciclo, o Ciclo do Cinema 

Ambulante, em São Luís (e, por extensão, no Maranhão, pois que não há registros, 

nessa fase, de projeções em outros municípios do estado). Este ciclo perdurou por 

11 anos e foi formado por 14 aparelhos cinematográficos, discriminados a seguir: 01 

Cronofotógrafo de Demeny; 02 Bioscópios; 01 Alethorama; 09 Cinematógrafos; 01 

Não denominado – que integrava o rol de atrações de um tal Teatro Camprestre, 

misto de  prestidigitação e exibição de vistas animadas. A história de cada um desses 

aparelhos, suas vicissitudes, seus erros e acertos está contada em nosso trabalho 

“...e o cinema invadiu a Athenas: a história do cinema ambulante em São Luís (1898-

1909)”, editado em 2002. 

O italiano J.Fillipi chegou em São Luís em 1902, quatro anos depois que 

Moura Quineau deixou a cidade com o gosto da novidade do cinema. Foi o segundo 

aparelho cinematográfico a ser visto na cidade. E, a julgar pelo que disseram os 

jornais locais, o de maior qualidade técnica e, por conseguinte, de melhor espetáculo. 

A Pacotilha, por exemplo,  que então era o jornal mais tradicional e mais lido da 

capital, fez-lhe muitos elogios, comentando a estada do empresário em Belém do 

Pará: 
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Na capital paraense, onde esteve, a empreza do sr. José 

Felippi conquistou muitos applausos, havendo sempre grande 

numero de espectadores para os seus trabalhos. A imprensa 

de Belem fez-lhe optimas referencias, quando tinha occasião 

de noticiar seus espectaculos. (A PACOTILHA, 05.07.1902) 

Era a lógica do período os espetáculos culturais terem São Luís na rota das 

suas apresentações pelo Norte-Nordeste. Ou vinham de Fortaleza e passavam por 

São Luís, subindo até Belém e Manaus, ou na direção oposta. O Bioscópio Inglês foi 

o primeiro aparelho cinematográfico a ocupar o Teatro S.Luiz, inaugurando uma 

tradição de espetáculos desse tipo no palco daquele teatro.  

Uma conjunção de fatores fez com que o Bioscópio Inglês galgasse o sucesso 

que galgou em São Luís. Na avaliação de Matos (2002), os principais foram: em 

primeiro lugar, havia um hiato de quatro anos que separavam o Cronofotógrafo de 

Demeny deste novo aparelho, o que fez aguçar a curiosidade da população; em 

segundo lugar, a cidade estava saindo de uma epidemia de peste bubônica, período 

em que nenhuma companhia de teatro ou outra diversão externa aportou no Cais da 

Sagração, para aliviar o sofrimento dos ludovicenses, maltratados pela peste – e o 

Bioscópio Inglês foi o primeiro entretenimento pós-epidemia, o que o ajudou a levar 

espectadores ao teatro; em terceiro lugar, a própria qualidade técnica do aparelho, 

por si só, já garantia a anuência do público –funcionava a luz elétrica; tinha uma 

grande quantidade de vistas (como então eram chamados os filmes), fixas e 

animadas, de ótima nitidez; o próprio teatro foi todo iluminado a luz elétrica, uma 

atração à parte; em quarto lugar, a habilidade do senhor José Fillipi como divulgador 

ficou registrada pelos jornais: sua cortesia, suas estratégias de marketing, sua 

amabilidade, seu trato com a imprensa – distribuindo convites, indo às redações, 

dando espetáculos beneficentes, chamados de benefícios; e, por fim, em quinto 

lugar, o Bioscópio Inglês sofreu uma verdadeira perseguição por parte do senhor 

Bernard Bluhm, um alemão que morava em São Luís e que, tempos antes, havia 

adquirido um cinematógrafo e fez de tudo para atrapalhar os planos do italiano, 

colhendo como resultado a solidariedade do público ao proprietário do Bioscópio 

Inglês, o que se reverteu em muitas sessões cheias, como confirma este registro do 

jornal O Federalista, de 21.07.1902: 

(...) Tão extraordinaria, foi a procura de ingresso que hontem, 

ás 7 da noite, já não existia a venda um só que fosse e as 
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cadeiras começaram a dar agio, offerecendo se por uma o 

duplo do seu preço. 

O empenho de comprar-se um ingresso, a gritaria que se 

faziam para possuil-o, era maior do que quando tem de subir á 

scena um drama, uma revista, que ainda não é conhecida de 

nossa platéa.  

Ou ainda este outro registro que fez a Pacotilha, do dia da estreia do 

Bioscópio: 

Bioscope Inglez - 

Certo, não podiam ser melhor empregadas as horas que o 

nosso publico hontem á noite no <S.Luiz>, a assistir a estréa 

da Companhia d´Artes e Bioscope Inglez. 

Já havíamos apreciado a exhibição de diversos 

cinematographos [referência, hiberbolizada, à memória do 

cronofotógrafo e às poucas experiências do cinematógrafo 

alemão], mas nenhum nos agradou tanto como esse do sr. J. 

Filippi, que tem a superioridade de funccionar com luz electrica 

e de dispor de photographias magnificas, duma nitidez e 

perfeição admiraveis. Todas as vistas, animadas ou fixas, 

comicas ou não, agradaram sobremaneira, tanto que os 

applausos arrebentavam de vez em quando (...)  

Durante a exhibição do bioscope, a orchestra executou 

belissimos trechos de musica. 

Terminou o espectaculo ás 11 horas, estando o interior do 

theatro iluminado a luz electrica. 

(PACOTILHA, 14.07.1902) 

Algumas ações que fez o italiano José Fillipi para conseguir uma boa 

performance na capital do Maranhão:  

a) Anunciou o seu Bioscópio como um “divertimento para as famílias”; 

b) Fez um trabalho de relações públicas do seu espetáculo, pela imprensa 

– como deixa entrever esta nota de O Federalista, de 11.07.1902, que diz: "Veio 

pessoalmente visitar-nos o distincto cavalheiro sr. G. Filippi, director da 

Companhia d´Arte e Bioscopio Inglez, e mostrou-nos o programma de suas 

representações" ; 
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c) Promoveu, em 23.07.1902, uma sessão especial para as crianças, com 

uma casa cheia, na qual recebeu dois buquês de flores, sendo ovacionado pela 

petizada. Esta sessão foi, na verdade, um benefício em favor da construção de 

um “hospital para os lázaros” e para o socorro a um grupo de famílias 

desabrigadas da cidade de Caxias, cujas casas foram destruídas num incêndio; 

d) Participou, como número agregado, das comemorações da adesão do 

Maranhão à independência do Brasil, em 28 de julho, dividindo o palco com 

discursos políticos, orquestra, peças teatrais; 

e) No encerramento da sua temporada, deu ainda mais dois outros 

benefícios: um para a Associação Tipográfica Maranhense, em 05.08.1902 e 

outro para as “famílias pobres” da cidade, em 09.08.1902, sendo esta a sua 

última sessão.  

 

2. A PRIMEIRA FILMAGEM 

Os diversos aparelhos cinematográficos que foram inventados, entre 1895 e 

1896, anos de ebulição das muitas “descobertas” do cinema, dos muitos 

patenteamentos, das muitas disputas pela paternidade da invenção, foram sendo 

aperfeiçoados, até chegarem ao modelo padrão, que acabou por se pulverizar pelo 

mundo: o dos aparelhos que, a um só tempo, filmavam e projetavam, que Mannoni 

(2003) denomina de “reversíveis”. O cinematógrafo dos irmãos Lumière parece ser 

o modelo mais bem acabado deste grupo. Mas havia também, por exemplo, o próprio 

Cronofotógrafo, aperfeiçoado por Demenÿ e Gaumont e depois redenominado de 

Biógrafo, o Quinetógrafo, de De Bedts, e alguns Bioscópios, que ostentavam a 

mesma propriedade. Sobre este último, diz um folheto de propaganda que ele seria 

capaz de 

[...] nas famílias, conservar os registros vivos dos ancestrais, 

bastando um giro de manivela para que as crianças vejam seus 

avós e voltem a ver seus próprios rostos de bebê, uma ideia 

suficientemente original para atrair os amadores [...] A par 

dessas recreações, o bioscópio também pode ensinar os 

movimentos do homem e dos animais tanto na escola quanto 

no lar. (MANNONI, 2003, p. 432) 
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Assim como fazia parte da lógica do entretenimento comprar ou alugar um 

aparelho cinematográfico, também era comum que os empresários-projecionistas 

fizessem filmagens por onde iam passando, até mesmo para ampliar o seu catálogo 

de opções de exibição. Os filmes dessa época, como se sabe, não tinham qualidade 

narrativa, o que só vai acontecer a partir de 1909, quando entra em cena, no cinema, 

o gênio inventivo de George Meliès, conforme registrou Flávia Cesarino Costa no 

seu “O Primeiro Cinema”. Foi Meliès quem inventou a narratividade do cinema. Antes 

dele, os filmes não eram a atração do espetáculo e, dessa forma, podiam ser 

apresentados em qualquer sequência, enquadrados em qualquer temática, cortados 

para fazerem dois ou mais, muitos inclusive eram rodados em sentido contrário, para 

provocar graça na plateia, pois nessa primeira fase o que interessava era o 

funcionamento da máquina (MATOS, 2002). Só para não esquecer: os espetáculos 

eram “de cinematógrafo”, “de Bioscópio”, de “Aletorama” – a máquina sempre em 

evidência, como a grande novidade; os filmes eram apenas os recursos para fazê-

las funcionar... Outro detalhe importante, que reforça este argumento: em toda a fase 

desse primeiro cinema, na grande maioria dos espetáculos, os aparelhos ficavam à 

mostra do público, que se impressionavam em ver o seu funcionamento. Nos 

espetáculos dados pelos aparelhos no Teatro S.Luiz, eles ficavam, via de regra, no 

centro do palco. 

Um dos principais motivadores dessa expansão das filmagens pelo mundo 

foram mesmo os Lumière: 

Apesar desse triunfo [o sucesso da primeira exibição pública] e 

não sem algumas hesitações, Louis Lumière finalmente optou 

por manter a exclusividade de sua câmera reversível. Ela não 

mais seria colocada à venda. Lumière confiou a seus 

operadores-projecionistas a tarefa de montar o Catalogue des 

vues pour cinematografe [Catálogo de vistas para o 

cinematógrafo] e de mostra-lo pelo mundo afora. (MANNONI, 

2003, p. 449 – grifos do autor) 

Iam, então, os representantes dos Cinematógrafos Lumière e demais 

concorrentes pelos mais recônditos lugares do Planeta, ao mesmo tempo dando 

sessões em circos, salas, salões, igrejas, teatros (luxuosos ou populares), praças 

públicas e onde mais permitissem e pudessem pagar e ampliando o seu leque de 

filmes, que eram enquadrados no gênero “ao natural”, como constata esta nota da 
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Pacotilha, de 24.04.1909, sobre uma sessão do Cinematógrafo Pathé, justamente o 

último aparelho a passar por São Luís, encerrando o ciclo do Cinema Ambulante: 

Cinematographo Pathé –  

Effectuou-se hontem á noite a experiencia de fitas novas, 

chegadas hontem mesmo pelo <commandatuba>, para o 

apparelho cinematographico instalado num dos departamentos 

do F.A. Clube.  

A experiencia deu o mais satisfactorio resultado, funccionando 

o motor e o  apparelho a contento geral e notando-se muita 

fixidez na luz. 

Hoje, realisar-e-á a primeira funcção, começando ás 8 horas, 

em sessões de meia em meia hora. 

Do programma consta: o lançamento do <Minas Geraes>, ao 

natural; um brazileiro em Paris; Por um collar; Uma ama 

modelo; Festa gaucha no Leme (Exposição Nacional) ao 

natural, e Sports na Suissa, ao natural. 

Haverá bondes á porta, para a cidade, apoz cada sessão. 

(grifo nosso) 

O Bioscópio Inglês do senhor José Filippi, ao que tudo indica, tinha essa 

característica de ser uma máquina reversível. O registro que ficou da sua passagem 

por São Luís, pelos jornais, traz uma nota curiosa, de O Federalista, datada de 

29.07.1902. Era um registro da festa da noite anterior, no Teatro S.Luiz, em 

comemoração à adesão do Maranhão à independência do Brasil. Ao que tudo indica, 

uma festa de pompa e circunstância.  A nota traz o seguinte trecho: 

(...) Antes de dar comêço ao terceiro acto que foi de Bioscopio 

Inglez o sr. Filippi,  fez descer um panno no qual havia a 

seguinte saudação: 

<A Companhia d’Arte congratulando-se com o patriotico 

publico Maranhense, sauda-o pela data brilhante que hoje 

festeja.> 

O primeiro quadro exhibido foi o do grupo da Oficina dos Novos 

sendo secundado por tres retratos de brasileiros: Augusto 

Severo, João de Deus e Benjamin Constant. 
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As vistas animadas agradaram geralmente. 

Acreditamos ser esta a primeira filmagem feita em terras maranhenses. Por 

dois motivos: em primeiro lugar, antes do Bioscópio, como vimos, apenas o 

Cronofotógrafo de Démeny havia sido exibido em São Luís, e não há nenhum 

registro de tomadas de vistas nem de exibição de assuntos locais; em segundo lugar, 

mesmo que, simultaneamente, o Cinematógrafo Alemão, do senhor Bernard Bluhm 

tenha sido exibido com o Bioscópio, este vinha a ser um aparelho de muito má 

qualidade, a julgar pelos infortúnios que os jornais noticiavam sobre ele, dando conta 

dos cancelamentos dos espetáculos anunciados, o que pode ser conferido neste 

comentário de O Federalista, a respeito dos artifícios do senhor Bluhm para 

atrapalhar a performance do Bioscópio Inglês: 

Dizem que o sr. Bernard Bluhm exhibirá amanhã e depois o seu 

cinematographo [no Teatro S.Luiz], deixando assim de dar 

funcção o Sr.  J. Filippi. 

                                                                                                     

Sabemos a ultima hora que o Sr. Bluhm quer privar o Sr. J. 

Filippi de dar espectaculo hoje.  

Nada aproveitará ao sr. Bluhm, garantimos, a perseguição que 

implacavelmente tem movido ao Sr. J, Felippi. (...) 

O sr. Bluhm deve lembrar-se de que o sr. Filippi tem nos 

proporcionado agradabilissimas noites, satisfazendo 

amplamente ao publico, e que é uma crueldade, além de ser 

uma falta de respeito e consideração, querer privar-nos desse 

praser. Basta ter-nos privado das noites de sabbado e 

domingo. 

As experiencias que até hoje tem feito, devem lhe ter dado 

bastante convicção de que ou seus apparelhos não prestam ou 

S.S nada entende dessa coiza. 

Ora, sendo assim, para que nos priva daquilo que nos agrada? 

O Theatro não é propriedade de Bluhns e C., e nós não nos 

damos bem com a impostura que nos arranca um praser. 

(O FEDERALISTA, 18.07.1902 – grifo nosso) 
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Desta forma, há uma possibilidade muito real de ser mesmo aquele retrato 

filmado da Oficina dos Novos o primeiro ‘filme’ maranhense. A Oficina dos Novos 

era, na época, a principal agremiação literária da capital, formada por escritores de 

prestígio local e liderada por Antônio Lobo, professor, jornalista e intelectual, que, 

seis anos depois, fundaria a Academia Maranhense de Letras. É Martins (2006) 

quem nos esclarece alguns dos membros da Oficina: Antônio Lobo, Fran Pacheco, 

Astolfo Marques, João Quadros, Nascimento Moraes, dentre outros.  

Era bastante comum, por esta época, que os cinematógrafos tomassem parte 

em eventos cívicos, festas religiosas de largo, efemérides públicas. E, normalmente, 

eram exibidos como uma parte da atração geral. Como foi o caso do Bioscópio na 

noite das comemorações alusivas ao 28 de julho, em que ele compôs o terceiro ato. 

Foi também em uma festa pública que ocorreu a primeira filmagem feita por 

um projecionista maranhense, o senhor Rufino Coelho, que deu apresentações do 

seu Cinematógrafo Parisiense em duas ocasiões: de 28.08 a 11.09.1906 e 20 a 

23.04.1907. Na primeira passagem, Rufino instalou o seu divertimento em pleno 

largo da Festa dos Remédios, então a mais tradicional da cidade. Lá, de acordo com 

o registro da Pacotilha, de 11.09.1906, filmou e projetou as seguintes vistas: 

Festa dos Remedios –  

Ainda hontem tivemos uma noite de festa, a do lava-pratos que, 

valha a verdade, correu com bastante animação. 

Elegantes senhoritas, flores, luzes, musicas, tudo o que 

encanta e inebria a alma, havia em profusão, dando realce e 

brilho ao festival. 

A kermesse esteve regularmente movimentada. 

Ás 11 horas, depois de varias projecções cinematographicas, 

que muito agradaram aos assistentes, terminou a festividade. 

Entre as vistas do cinematographo figuraram o pavilhão da 

Kermesse, a imagem de N.S. dos Remedios e, por ultimo, o 

retrato do sr. Commendador Augusto Marques, o incançavel 

promotor do triduo, por baixo do qual se liam as palavras – 

agradece, penhorado. 

(Grifo nosso) 
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Era o segundo registro de filmagens do ciclo do cinema ambulante. E o 

derradeiro. Outras notícias de filmes maranhenses só serão dadas depois de 1910, 

quando então São Luís entra em outra fase: a dos cinemas como salas de 

espetáculos, período registrado por Euclides Moreira Neto no seu Primódios do 

Cinema em São Luís. 

 

3. CONCLUSÃO: A TRAJETÓRIA DE JOSÉ FILLIPI. 

Fazendo jus à tradição dos projecionistas ambulantes, José Fillipi continuou 

avançando Brasil adentro com sua diversão, ora em capitais, ora em cidades 

pequenas. Era a mecânica da diversão: à proporção que as capitais iam abrindo 

salas fixas de cinema, os projecionistas ambulantes iam procurando novos 

mercados, cada vez mais distantes e afastados do epicentro da vida urbana 

brasileira, carregando a máquina e vendendo a sua novidade para quem ainda não 

a tinha visto. Sobre esse movimento, há uma crônica de Humberto de Campos, 

magnífica, escrita em 1933, em que o autor maranhense relembra a passagem de 

um projecionista desses por Parnaíba: 

(...) recordo-me perfeitamente dos primeiros filmes de que fui 

espectador. Um exibidor ambulante, dos muitos e beneméritos 

que percorriam os sertões brasileiros, levando-lhes a mais 

surpreendente novidade da época, fora ter à cidade piauiense 

de Parnaíba. Era nos primeiros anos de 1903. Não me lembro 

se do programa constavam dramas e comédias; sei, apenas, 

que oferecia na tela a reprodução de acontecimentos 

consideráveis naquela hora no mundo, distinguindo-se, entre 

eles, pela nitidez e pela importância do espetáculo, as marchas 

e cargas da cavalaria inglesa, que efetivava, então, a ocupação 

militar no Transvaal. A guerra já havia terminado há quase um 

ano; mas os combates continuavam ainda, em quadriláteros de 

pano, comovendo os homens, pelo interior do Brasil.  

(apud VIANY, 1993, p.133; BARRO, 2000, p. 113) 

Entre esses está José Fillipi. Pelos registros cotejados dos jornais e livros, é 

possível rastrear um pouco a trajetória deste italiano que, como muitos outros, 

brasileiros e estrangeiros, enveredou pelos caminhos da cinematografia e pelo 

sonho do ganho fácil e rápido trazido pelas imagens em movimento. Além de ter 

passado por Belém, chegado a São Luís e seguido para o Ceará, provavelmente 
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Fortaleza, encontramos registros de sua passagem por mais duas capitais: Salvador, 

em dezembro de 1902 e Curitiba, em 23 de agosto de 1903. Essas duas últimas 

passagens estão no levantamento primoroso de Máximo Barro, Na Trilha dos 

Ambulantes, que ainda mapeia a trajetória dos principais projecionistas ambulantes 

do Brasil até 1905. 

Não foi o único. Pela leitura dos autores que se debruçam sobre o início do 

cinema no Brasil, é possível perceber a profusão de nomes e sobrenomes 

estrangeiros que se apresentavam como empresários de aparelhos 

cinematográficos, alguns inclusive agregando ao aparelho o seu próprio nome 

(Cinematógrafo Kaurt; Cinematógrafo Hervet). O levantamento de Barro (2000) deixa 

entrever alguns projecionistas estrangeiros que rodavam pelo país com suas 

máquinas maravilhosas:  Frederico Figner; Henry Paille; G.Renouleau; Frank Post; 

W. Rochert; Bernard Bluhm; Moura Quineau; J. Barucci; Schultz e Korler etc. Dentre 

estes, alguns italianos: Francesco di Paola; Vito de Maio; Nicola Maria Parente; 

Paschoal Segreto e, claro, Giuseppe Felipe ou José Fillipi, como os jornais 

maranhenses denominaram o empresário do Bioscópio Inglês. 

Além de ter tido o pioneirismo da filmagem em terras maranhenses, José Fillipi 

tem ainda outra qualidade que o diferencia. Foi, na avaliação dos jornais, o melhor 

cinematógrafo que passou por São Luís durante os 11 anos que durou o ciclo do 

Cinema Ambulante, tanto pela performance do aparelho quanto pela qualidade das 

vistas e do seu desempenho como empresário de entretenimento. Enfim, uma 

conjugação de aspectos o beneficiou. Tanto que, um ano depois da sua partida, 

quando da chegada de outro aparelho na cidade (o Bioscópio Ítalo-Brasileiro), a 

imprensa ainda se lembrava do Bioscópio Inglês com alguma reverência: 

Bioscope -  

A Companhia d´Arte dará amanhã no Theatro S. Luiz, o seu 

primeiro espectaculo, com o variado programma que está 

sendo distribuido. 

É de crer que haja a maior concorrencia, chamada pelo genero 

de diversão que tanto agradou quando foi offererica pelo 

italiano J. Felippi, agora augmentada com novidades. 

Produziu o melhor resultado a experiencia feita hontem com a 

luz electrica. 
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(DIÁRIO DO MARANHÃO, 23.10.1903, grifo nosso). 

Em tudo e por tudo, o Bioscópio Inglês e seu empresário, José Fillipi, deixaram 

sua marca na história do cinema no Maranhão. 
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O feminino na visão de um sedutor esteta: uma análise do romance 

filosófico de Sören Kierkegaard. 

Natalia Mendes262* 

 

RESUMO: Analisa-se neste trabalho a obra “Diário de um Sedutor” (1979), de Sorën 

Aabye Kierkegaard (1813-1855), considerado de um lado, o primeiro filósofo 

existencialista; de outro, nada mais que um teólogo fideísta, iconoclasta da então 

cultuada apologética científica e do pensamento hegeliano. Suas obras caminham 

sobre a esteira da afirmação de que há três estádios da existência: estético, ético e 

religioso. A obra aqui analisada marca a explanação do primeiro. Uma novela na qual 

o autor utiliza recursos pseudonímicos na primeira pessoa. Johannes é um sedutor 

que tenta transformar Cordélia, uma donzela centrada, contemplativa, orgulhosa, em 

um ser apaixonado e completamente abandonado de si. Assim, o objetivo é perceber 

a visão que o sedutor, mergulhado na estética narcísica, possui do feminino. 

Palavras Chave: Romance, Filosofia, Feminino. 

 

INTRODUÇÃO 

Há diversos ângulos analíticos e conceitos filosóficos extraíveis dessa obra de 

Sören Kierkegaard. Autores da Literatura e da Psicologia já se lançaram sobre ela. 

No entanto, acredito que escolho neste trabalho uma abordagem ainda não 

explorada por se tratar de um ângulo de percepção bem específico, mas que inunda 

toda a obra, ao tempo que não anula a centralidade e defesa do autor: interessa-me 

a visão que Johannes, o sedutor esteta, desenha do feminino, representado por 

Cordélia. No entanto, antes de analisar como o sedutor a visualiza é necessário 

entender quem é este. Antes ainda procuro situar na filosofia o autor e o que ele 

entende sobre o estádio estético no qual mergulha o protagonista. 
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Sören Aabye Kierkegaard (1813-855) fora letrado numa cultura pietista que se 

arraigou profundamente em seu coração juvenil. Mas logo passou a entender o 

Luteranismo, então imperante na Dinamarca, como um sistema religioso falido e 

descomprometido com o cristianismo por não passar de cristandade. Tem uma dupla 

contribuição: derruba a ambição da Apologética Científica, ou seja, a Teologia 

Científica que quer provar Deus, pois para ele não há de se justificar o cristianismo, 

apenas crer, o dinamarquês torna-se então uma importante figura do fideísmo; e 

critica o cristianismo interpretado como cultura tanto pelos religiosos de seu tempo 

quanto pelo pensamento filosófico de Hegel. Deste filósofo criticava ainda sua 

tentativa de sistematizar o espírito humano. Hegel dava importância à humanidade 

e ao intelecto; Kierkegaard, ao indivíduo e à existência. Ele é insubstituível, 

irredutível é a contestação irrefutável da própria espécie a que pertence. 

Dessa forma, o dinamarquês é considerado o primeiro impulsionador da 

Filosofia Existencialista. Sua filosofia era ele mesmo. Desenhava uma teologia 

experimental através de uma autobiografia teológica. Desejava ter na Filosofia algo 

pelo qual pudesse viver e morrer, embora reconhecesse que sua vida não seria “mais 

que uma existência poética” e ainda assumir em Temor e Tremor (1843) que ele não 

era “de modo algum um filósofo”, pois “não entendeu qualquer sistema de filosofia.” 

(KIERKEGAARD, 1979: 194).  Ele era homem problema para si mesmo, nunca 

deixou de se interrogar e se analisar. Entendia a existência humana regida sob a 

égide de três estádios: o estético, o ético e o religioso. O livro aqui analisado utiliza 

como recurso filosófico a existência vivenciada sobre o caráter estético. 

 

VIDA ESTÉTICA 

A obra “Diário de um Sedutor” é iniciada em 1833 quando Kierkegaard tinha 

ainda vinte anos, e só é terminada dois meses antes de sua morte em 1855. 

Publicada em forma de novela e escrito em primeira pessoa, ele utiliza, como em 

outras obras, recursos pseudonímicos, não para se esconder, mas para assumir 

diferentes pontos de vista e para comunicar de forma indireta o estádio no qual ele 

inferia que o homem de seu tempo estava mergulhado: o estético.  

Neste o individuo é mediado pela fugacidade na qual buscava as 

possibilidades acima das necessidades; e de tanto se lançar ao prazer perdia-se o 

eu no infinito por carência de finito; na defesa de que a vida do esteta não possui 
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nenhuma fixidez além da falta de fixos, pois se lança à vida de prazeres líquidos, 

fugazes e efêmeros. O próprio autor, após a morte de seu pai lança-se nesse estádio 

da existência. Sucumbiu na angústia da sensualidade abandonando a religião e 

entregando-se a diversos prazeres. 

Tal obra pode ser situada ao mesmo tempo no Romantismo Histórico da 

História da Arte, o qual é extremamente heterogêneo, e na Filosofia existencial a 

qual o dinamarquês inaugura. A obra carrega o hedonismo romântico mediado pelo 

narcisismo sedutor de Johannes, o conquistador que vê em Cordélia, a amada, um 

objeto, um negócio a investir, um inânime manipulável, uma presa. O sedutor é 

perseguidor incansável do prazer, jocoso, narcisista, amante de si, gozava 

pessoalmente a estética e gozava esteticamente sua própria personalidade. Ele era 

seu próprio prazer.  

O estilo de vida estético do personagem se opõe à dor, ao tédio e à monotonia. 

No entanto, o tédio é ameaça constante e precisa ser sempre atualizado no finito, 

assim, a busca de novidades estéticas é incessante e conduz, por fim, ao desespero 

humano. Pois o vazio está ali, no sentimento de busca do efêmero, quando este é 

esgotado a angústia realidade do finito transborda. O indivíduo estético então chega 

ao desespero, à doença mortal que caracteriza um eterno morrer sem poder morrer. 

 

O SEDUTOR. 

Johannes tem em si uma exaltação da própria mente. Ele não se entrega a 

nenhuma realidade dada. Cria e manipula realidades e pessoas. Ele é 

intelectualmente determinado, não um sedutor vulgar. A cortina se abre e só ele tem 

o texto da peça. Ele entende o prazer da conquista como algo a se beber a longos e 

lentos tragos, pois embora acredite que possa se apaixonar e fazê-la apaixonar-se 

por ele, duvida que possa e não quer manter esse amor. Sua alma anseia cada vez 

mais pela realidade que ele cria e não diferencia da poesia. Cria a cena em sua 

mente e começa a executá-la nas situações cotidianas e os personagens são as 

pessoas que o cercam. 

Até metade do romance sua relação com Cordélia não existe, ele não existe 

para ela, mas tudo está emoldurado nos planos do misterioso sedutor para o qual 

“todo amor tem o seu mistério, desde que nele exista o necessário elemento estético” 

(KIERKEGAARD, 1979: 66). Para Cordélia, durante boa parte do romance e do amor 
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romântico estruturado mentalmente por Johannes, o sedutor não existe, não há 

pretendente, não por haver uma relação negativa, mas por não haver relação 

alguma. Garantir que o romance comece antes do despertar romântico de Cordélia 

é garantir que o amor dela venha continuar a existir mesmo quando o dele já não se 

manifeste, pois esta é a arte e objetivo supremo do sedutor. 

Mesmo quando Johannes consegue pertencer ao ciclo social de Cordélia e 

enfim frequentar sua casa, ele se detém à posição de observador: “tornei-me o mais 

insignificante possível para melhor poder observá-la” (KIERKEGAARD, 1979: 67). É 

a partir dessa posição panóptica do sedutor que posteriormente o olhar fixo de 

Cordélia repousará sobre ele. 

Sua estratégia não inclui avançar sobre Cordélia um estilo galanteador, muito 

pelo contrário. Ele se limita em aflorar a periferia de sua existência. Causar nela 

diversas sensações antes de causar qualquer erotismo ou paixão: “É necessário que 

a conheça em toda a sua vida espiritual, antes de iniciar o meu ataque” 

(KIERKEGAARD, 1979: 73). Cordélia é como uma taça de vinho degustada 

lentamente. Observada; psicologicamente analisada; é como uma presa, e é 

necessário se preparar para o ataque.  

O sedutor é estratégico e confiante: “ela deverá estar envolta de modo bem 

diferente nas minhas redes” (KIERKEGAARD, 1979: 82); narcisista e aventureiro: 

“estendo o arco do amor a fim de produzir ferida mais funda” (KIERKEGAARD, 1979: 

82); um sedutor enigmático e irritante: “continuo a ser um enigma para ela, mas um 

enigma que não tem desejos de resolver e que a irrita” (KIERKEGAARD, 1979: 83); 

que a confunde: “as nossas relações não são as dos carinhos ternos e fiéis da 

compreensão, nem as da sedução, mas as dos impulsos contrários entre si, do 

desentendimento” (KIERKEGAARD, 1979: 84).  

O método além de levar tempo e causar confusão nas pessoas ainda as 

reifica, como Eduardo, o pretendente oficial dela que é “aconselhado” pelo próprio 

sedutor, e uma tia da moça que passa a enxergar Johannes como um bom partido e 

melhor que o próprio Eduardo. Ele manipula três pessoas para criar o cenário do 

jogo de sedução, e depois renuncia a subjetividade e existência de cada um, 

descartando-os quando necessário e deixando-lhes marcas indeléveis: “Para ele, os 

indivíduos nunca foram senão estímulos, e lançava-os para longe de si do mesmo 

modo que as árvores deixam tombar as folhas — ele rejuvenescia, enquanto morria 

a folhagem” (KIERKEGAARD, 1979: 32).  
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O narrador dar por crer que de tanto fazer as pessoas se perderem um dia 

será ele o perdido. Mas enquanto isso, ele leva a todos que se relacionam com ele 

perderem-se dentro de si próprios, sendo ele o primeiro a estar completamente 

desorientado de quem é, e por isso pode assumir qualquer identidade. Quanto a 

Cordélia, Johannes que antes só a observava agora a irrita, aguça seu ódio e a anula 

como mulher neutralizando suas armas: 

Tenho esperança de a conseguir levar em breve a odiar-me. 

Tomei já completamente o aspecto de um solteirão. (...) mas 

uma tal conduta num mancebo, que possui no entanto algum 

espírito, revolta qualquer donzela, porque aniquila tudo o que o 

seu sexo significa, toda a sua beleza e poesia. 

(KIERKEGAARD, 1979: 85). 

Ele a trata como uma criança, neutralizando sua arma: a feminilidade, através 

da qual ela exerceria algum controle sobre ele, mas ele esconde que essa arma já o 

atingiu, pois de noite ele a deseja, de dia dissimula, a irrita e a diminui como mulher, 

para então poder levá-la ao pathos: “Ela quase perderá a sua feminilidade para si 

própria, (...) e pertencer-me-á com uma paixão soberana” (KIERKEGAARD, 1979: 

78). Desarmando-a e fazendo-a desarmar-se que ele a conquistará. Nas cartas que 

Cordélia escreve após o rompimento essa confusão de sentimentos e a decepção é 

descrita: 

Era, por vezes, de tal modo intelectual que eu me sentia 

reduzida a nada como mulher, e noutras tão selvagem e 

apaixonado, cheio de tantos desejos, que quase me fazia 

estremecer. Umas vezes eu era para ele como uma estranha, 

outras abandonava-se inteiramente; mas se, num destes 

últimos momentos lhe lançasse os braços ao pescoço, tudo 

podia mudar num só instante e o que eu abraçava era apenas 

uma nuvem  (KIERKEGAARD, 1979: 34) 

De objeto analisado, ela se torna objeto manipulado, escreve ele: “como 

mulher — odeia-me; como mulher dotada — teme-me; como inteligência desperta 

— ama-me. (...) O meu riso e a excentricidade neutralizam qualquer manifestação 

erótica” (KIERKEGAARD, 1979: 98). Criando inicialmente mais um ambiente de 

disputa de egos e intelecto que de sentimento, aniquilando primeiramente qualquer 

espaço para o erotismo. 
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O sedutor teme que quando o amor por fim tiver que se manifestar pese, e se 

prepara para que o sentimento dela não se torne prisão para ele, afinal ele é um 

esteta e “não sucumbe ao peso da realidade”, e a liberdade era sua realidade 

poética: “é, contudo também necessário que ela não tombe pesadamente, mas como 

um espírito que gravita para outro espírito (...) Ela nunca deverá constituir para mim 

uma prisão física, nem uma obrigação moral” (KIERKEGAARD, 1979: 95).  

A narrativa do dinamarquês é tão entrelaçada de sentimentos obliterados e 

confusos - inclusive aponto de parecer ser ele o seduzido - que o leitor chega a crer 

boa parte da narrativa que o sedutor a ama e está completamente apaixonado e 

entregue a ela. Diz o sedutor “É verdade que estou apaixonado, não há dúvida, mas 

não no sentido próprio” (KIERKEGAARD, 1979: 95). O que Johannes diz é que não 

está literalmente apaixonado pela moça, mas está apaixonado pela ideia de podê-la 

conquistar, ele ama mesmo é o conhecimento que tem de si e o que pode fazer com 

ele:  

Amar apenas uma é demasiado pouco; amar todas é uma 

leviandade de caráter superficial; porém, conhecer-se a si 

próprio e amar um número tão grande quanto possível, 

encerrar na sua alma todas as energias do amor de modo que 

cada uma receba o alimento que lhe é próprio, ao mesmo 

tempo em que, a consciência engloba o todo — eis o prazer, 

eis o que é a vida (KIERKEGAARD, 1979: 96). 

Quando a aventura amorosa parece mostrar ser uma definição e por tanto 

limitação de sua existência, Johannes mostra que o amor, na forma com que ele o 

concebe logo se esgotará, pois já se cumpriu todas as possibilidades de posse: 

Eu sou um esteta, um erótico, que apreendeu a natureza do 

amor, a sua essência, que crê no amor e o conhece a fundo, e 

apenas me reservo a opinião muito pessoal de que uma 

aventura galante só dura, quando muito, seis meses, e que 

tudo chegou ao fim quando se alcançam os últimos favores. 

(KIERKEGAARD, 1979: 103) 

E então define que seu objetivo não era apenas entrar silenciosamente na 

vida e na mente da moça, tornar-se de observador a observado, de motivo de 

irritação a objeto desejado; mas sim, poder sair de cena de forma brusca quando 

esta já lhe estivesse totalmente entregue, andando lentamente pelas ruas com os 

ombros do paletó limpos e pronto para a próxima aventura: “Sei tudo isto, mas sei 
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também que o supremo prazer imaginável é ser amado, ser amado acima de tudo. 

Introduzir-se como um sonho na imaginação de uma jovem é uma arte, sair dela, 

uma obra-prima” (KIERKEGAARD, 1979: 103).  

É saindo da vida da jovem que ele alcança seu objetivo final, pois a possuirá 

em todas as extensões, é deixando de querer possuí-la que a tem: “para onde quer 

que fujas, ainda assim sou tua; vai até o fim do mundo, ainda assim serei tua; dá o 

teu amor a centenas de outras, ainda assim sou tua; sim, mesmo à hora da morte 

serei ainda tua” (KIERKEGAARD, 1979: 37). O objetivo final do sedutor é invadir a 

mente e quieta existência da seduzida. O narrador do texto diz que o esteta levou 

Cordélia a interpretar a existência de um amor sem que ele tivesse de fato existido 

ou sido prometido: 

Posso imaginar como ele saberia conduzi-la ao ponto 

culminante em que tinha a certeza de ser ela capaz de tudo lhe 

sacrificar. Mas, tendo as coisas sido conduzidas até esse 

ponto, tudo rompia sem que, pelo seu lado, tivesse havido a 

menor constância, sem que uma só palavra de amor houvesse 

sido pronunciada e, muito menos, uma declaração de amor, 

uma promessa. No entanto, algo ficara impresso nela, como 

uma marca (KIERKEGAARD, 1979: 30). 

O prazer constituía a finalidade da sua vida. Ainda assim dizia que ele deveria 

ser tragado aos poucos, pois que “refrear-se é uma condição capital em qualquer 

prazer” (KIERKEGAARD, 1979: 53). Sua realidade era a poesia que ele mesmo 

criara para si utilizando a realidade não poética dos outros. A realidade para ele era 

só uma ocasião, pois esta estava imersa na poesia. Ele não pertencia à realidade 

estava acima dela e mesmo quando lhe pertencia, estava longe dela. 

 

O FEMININO 

O sedutor insere Cordélia, antes dona e certa de si, no paroxismo da paixão 

tornando-a desapegada de sua interioridade e completamente envolta pelo 

sentimento nela produzido. No começo da obra o autor apresenta cartas escritas por 

Cordélia após ter sido abandonada por Johannes, cartas que ele devolveu a ela sem 

nunca ter aberto. Nesses escritos Cordélia compara o sedutor a um assassino, 

inimigo: “chamo-te meu; meu sedutor, meu enganador, meu inimigo, meu assassino, 

autor do meu infortúnio, túmulo da minha alegria, abismo da minha infelicidade.” 
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(KIERKEGAARD, 1979: 37). Assassino porque matou a única posse que Cordélia 

tinha: o domínio de si. Enganador porque disse a ela de seu amor, sem nunca ter de 

fato dito. 

Ele diz que as mulheres pelas quais se apaixona devem ser donzelas e que 

“não é de modo algum difícil seduzir uma jovem, mas sim encontrar uma que valha 

a pena ser seduzida” (KIERKEGAARD, 1979: 64) e esta, deve ser antes suficiente 

em si para então ser levada a não mais bastar-se.  

Para este jogo de conquista ele preferia donzelas a “mulheres”, pois com estas 

não há o elemento “surpresa” que pode ser desabrochado naquelas. Nas donzelas 

ele é encontrado e aflorado: “é sempre entre as donzelas que procuro a minha presa, 

e não entre as mulheres jovens. Uma mulher tem menos natural, mais coquetterie, 

as relações com ela não são belas, nem interessantes, mas sim picantes; e o picante 

vem sempre em último lugar” (KIERKEGAARD, 1979: 52). Era este o lugar que a 

donzela deveria ser levada, mas sentindo ter chegado sozinha. 

É certamente pela aparência de pureza e inocência sexual que ele preferia as 

donzelas. O feminino que vale a pena seduzir é de alma centrada, sem muitas 

vivências sociais, totalmente reservada, contida e que não deixa revelar seus 

sentimentos, e essa característica faz revelar os anseios internos do próprio sedutor: 

“Trata-se de uma disposição estranha, mas que, no entanto, não deixa de, em si 

própria, ter algo de agradável, pois me convence de que sou ainda jovem” 

(KIERKEGAARD, 1979: 51). Ela estava na “flor da sua idade”, e se aflorasse a 

riqueza que há nela torna-se também rico. 

Ela é socialmente contida e em vão ele a busca “no teatro, nos concertos, nos 

bailes, pelas alamedas”, pois “é mais provável encontrar uma Preciosa entre os 

Ciganos, que nesses jardins zoológicos onde as donzelas são postas em leilão” 

(KIERKEGAARD, 1979: 57). Tem olhar infantil, mas decidido, é encantadora, casta, 

mas curiosa. Inocente, mas confiante, sem a menor afetação e deve ser levada a 

sofre a maior delas: 

Escondia-se em si própria, brotava do fundo de si própria, e 

havia nela um orgulho repousante semelhante ao voo usado do 

abeto, embora este esteja preso ao solo. Espalhava-se sobre 

ela uma melancolia, semelhante ao arrulhar do pombo, um 

profundo desejo sem objeto. Ela era um enigma que 

enigmaticamente possuía a sua própria solução, um segredo, 
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e que podem valer todos os segredos dos diplomatas. 

(KIERKEGAARD, 1979: 59) 

 

Ela anda concentrada em si, mas sem total consciência de si; com orgulho e 

ao mesmo tempo sem ser orgulhosa. Pensativa, misteriosa, de contemplação 

solitária, escondida em si própria, mesmo assim não ocupada consigo própria, mas 

em si própria, que não cede às coerções sociais e não se afeta. Ainda segundo o 

sedutor, uma jovem não se desenvolve como um rapaz, pois ela não cresce, nasce. 

Enquanto... 

Um rapaz começa imediatamente a desenvolver-se, o que 

demora muito tempo; uma donzela nasce durante muito tempo 

e nasce mulher feita, mas o instante desse nascimento chega 

tarde. É por isso que ela nasce duas vezes, e a segunda é 

quando se casa, ou melhor, é nesse instante que ela cessa de 

nascer, é apenas nesse momento que ela nasceu 

(KIERKEGAARD, 1979: 60). 

A mulher nasce, para só nascer quando casar e se entregar a um homem, aí 

está toda a natureza e objetivo de vida de uma mulher. Ela nasce feita, mas só nasce 

completamente quando se entrega a um homem. E é nesse despertar para a entrega 

que o sedutor elabora toda a sua trajetória.  

Durante a narrativa ele se apresenta mais como um apaixonado desmedido 

que como um sedutor calculista. Assim descreve o ar juvenil e de intocabilidade que 

pairava sobre ela refletindo sempre poeticamente sobre sua existência “seus olhos 

eram puros e inocentes, doces e calmos, cheios de alegria quando sorriam” 

(KIERKEGAARD, 1979: 62).  

Os seus cabelos escuros emolduram terna e docemente a 

fronte. O seu rosto é como um fruto, arredondado e úmido; a 

pele é transparente e os meus olhos dizem-me que será, sob 

os dedos, de um macio de veludo  (...) O queixo é bastante 

belo, embora um tudo nada pontiagudo, a boca é pequena e 

entreabre-se; decerto porque ides demasiado depressa. Os 

dentes — brancos de neve. E ainda bem que assim é. Os 

dentes têm uma importância capital, são como que um guarda 

do corpo que se esconde por detrás da sedutora doçura dos 

lábios (KIERKEGAARD, 1979:41-44). 
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Ele também usa de termos fortes e menos românticos para representá-la 

como “feiticeira, sedutora, fada ou bruxa, faz desaparecer a névoa em que te 

ocultas... que jovem diabólica!” (KIERKEGAARD, 1979: 47). Tais referências 

poéticas formatam o caráter literário do texto. Ela é sempre referenciada como a 

perfeita representação feminina e a sua feminilidade como elemento necessário para 

sobrevivência do romance, quando por exemplo descobre que ela sofreu muito cedo 

dificuldades familiares constata que mesmo assim sua feminilidade está a salvo, pois 

em tais situações o assombro da vida poderia de alguma forma embrutecer ou torná-

la “corrompida”:  

Ela tem pois uma ideia do que são os desgostos da vida, as 

suas misérias (...) constituem um horizonte sob o qual ela viveu 

sem bem se aperceber dele. Ainda bem que assim é, isso 

salvou a sua feminilidade, e ela não foi corrompida. 

(KIERKEGAARD, 1979:67). 

O sedutor entende que uma jovem “interessante”, isto é, corrompida por 

experiências da vida, é demasiada masculina para ser considerada uma donzela, 

pois ela tem afinidade com os homens, se algum desses se apaixonarem por ela 

certamente mostrarão que são pouco viris “Uma jovem interessante poderá talvez 

agradar, mas, tal como ela própria abandonou a sua feminilidade, os homens a quem 

agradará são geralmente, por seu lado, pouco viris” (KIERKEGAARD, 1979:70). 

A mulher pra ele é o sexo frágil, mas deve bastar-se a si própria,  ao tempo 

que “é por uma ilusão e dentro dessa ilusão que ela se basta a si própria” 

(KIERKEGAARD, 1979:70). Ela deve achar que basta a si própria para não buscar 

coviver muito com outras raparigas, pois não haveria nada mais funesto que isso. 

Afinal, o destino de uma mulher é ser companheira do homem, mas “o convívio com 

o seu próprio sexo facilmente provocará a este respeito uma reflexão que faz dela 

uma dama de companhia em vez de uma companheira” (KIERKEGAARD, 1979:71).  

A jovem ideal é só no mundo, “e por consequência, entregue a si própria”. Ele 

não quer avançar sobre ela um estilo galanteador, ele quer ao contrário, que ela 

avance sobre a existência: “De modo algum me interessa possuí-la no sentido 

grosseiro, o que importa é fruí-la no sentido artístico” (KIERKEGAARD, 1979:106). 

Pretende que ela tenha diversas sensações, que ele seja para ela marca indelével e 

irreparável. 
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Apesar de sua visão sobre o feminino ser de submissão e inferioridade, ele vê 

em Cordélia algo a mais: “A sua alma é apaixonada, violenta e, sem que reflexões 

insensatas e vãs a tenham despertado para as coisas estranhas, ela sente uma 

necessidade do que é excepcional” (KIERKEGAARD, 1979:94). Sua visão das 

coisas, sua reação frente ao mundo que dia a dia se desabrocha faz o sedutor 

enxergar um outro feminino que não o geral em Cordélia. Ela não é o tipo de jovem 

que seria feliz num casamento, é imaginativa e reflexiva demais para isso, por isso, 

até certo ponto o sedutor considera que, seduzindo-a faz um favor a ela, está 

exercitando sua posição frente o mundo. 

Ela precisa, portanto, experimentar o ápice de seu pertencimento de sua força 

interna, antes que o sedutor a faça cair sobre seus braços: “É necessário primeiro 

que, em si própria, ela adquira mais força, antes que eu lhe permita apoiar-se em 

mim” (KIERKEGAARD, 1979:95). Portanto antes, “a sua evolução deve processar-

se nela própria; ela deve dar-se conta da energia da sua alma, deve tentar tomar 

sozinha, o peso do mundo” (KIERKEGAARD, 1979:95). 

Ela deve se sentir livre, pois o amor só brota da liberdade. Até porque ela não 

pode tombar pesadamente sobre ele, é a leveza insustentável que ele, como esteta, 

busca. Ela não pode tornar-se uma prisão, nem uma obrigação para ele. Por outro 

lado, Cordélia teme o espírito de Johannes, pois ele representa a profunda negação 

de sua existência enquanto mulher.  

Johannes chega a polarizar como dois lados intocáveis a feminilidade com a 

intelectualidade: “Ela é bastante livre comigo e, quanto à reserva, é mais intelectual 

que feminina” (KIERKEGAARD, 1979:98). É pelo conflito que ele amadurece a 

feminilidade dela, para ele, quando não há mais combate também não há mais amor. 

Sua pretensão é leva-la a diversos episódios da relação romântica e depois sair.  

Primeiro ele deixa-a pertencer-se tanto quanto sua força interna permitir, 

depois ele a irrita ao tentar minimizá-la como mulher, depois a conquista e leva os 

dois a uma aparente relação de profunda harmonia espiritual sem nunca deixar nela 

latente sua própria liberdade, depois ainda, leva-a ao caminho do erotismo, mas não 

se chegaria a este sem a passagem pelo amor. Sem o auxilio dele ela jamais teria 

chegado sozinha ao erotismo: “Sem o meu auxílio, Cordélia não seria capaz de 

engendrar o erotismo profundo”. (KIERKEGAARD, 1979:124). 

Durante o desenvolvimento do erotismo ele a convence em cartas que sente 

exatamente o mesmo que ela. Faz então a descrição de si a partir do que sabe que 
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ela sente: “Formo, em mim, um coração à imagem do seu (...) ela não sabe que eu 

possuo este retrato e, no fundo, é nisso que consiste o meu crime” (KIERKEGAARD, 

1979:126). 

Contudo, o feminino não é precisamente o elemento central da obra, estamos 

diante de uma narrativa riquíssima em que compila de forma alegórica boa parte da 

filosofia existencial de Kierkegaard. No entanto, desde que me deparei com a forma 

com que o esteta, representado como Johannes, visualiza o feminino, não pude 

deixar de entendê-lo como um pequeno, mas profundo elemento através do qual se 

pode visualizar os traços existenciais do estádio estético: a objetificação do outro 

através de uma inicial subjetificação e posterior reificação. 

Outro aspecto recorrente visualizado nessa relação com o feminino é o caráter 

irônico e por isso desesperado diante da existência do esteta. O irônico romântico – 

desenhado por Kierkegaard na obra O Conceito de Ironia – cria, formula e manipula 

realidades, pois “a grande exigência da ironia é que se viva poeticamente” 

(KIERKEGAARD, 1979:116). Assim o indivíduo assume a tarefa de se criar a si 

mesmo, e no caso do sedutor de levar quem dele está próximo a se reinventar 

segundo as determinações que ele impuser a realidade do outro, e é com esta ironia 

romântica que ele avança sobre Cordélia, submetendo-a a desenhar-se na 

existência de todas as formas que o amor romântico pode impor a um apaixonado. 
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Homossexualidade, medicina e educação: a construção de uma 

pedagogia dos manuais médicos 

Jackson Ronie Sá-Silva263 

 

RESUMO: O artigo apresenta uma pesquisa documental realizada em livros de 

medicina, psicologia e educação publicados no Brasil entre as décadas de 1910 a 

1970 sobre como médicos, psicólogos e educadores se posicionavam acerca do 

tema da homossexualidade. Os 32 livros analisados demonstraram haver uma 

configuração pedagógica que se manifestava na escrita desses autores e autoras as 

quais denominou-se pedagogia dos manuais médicos. Apresenta-se a metodologia 

de análise de um dos livros para que se perceba as estratégias discursivas . Os 

trechos dos livros de medicina, psicologia e educação demonstram que há 

informações de cunho pedagógico de como reverter a situação da 

homossexualidade que por ventura apareça nas pessoas. O material analisado 

evidenciou  proposições médicas que “ensinam” como conduzir a homossexualidade 

lidando com o menino afetado/afeminado, reconduzindo a menina masculinizada e, 

posteriormente, tornando-os/as aptos/as a exercer a heterossexualidade. Os textos 

desses livros apontam para estratégias educativas, receitas, experiências, modos de 

agir diante da situação “indesejável”, portanto sexista e homofóbica de se ter um/a 

filho/a, aluno/a homossexual.  

Palavras-chave:Homossexualidade; Medicina. Pesquisa Documental. 

 

Introdução 

A partir da análise dos conteúdos de livros de medicina, psicologia e educação 

publicados no Brasil do século XX, realizamos a argumentação de que um conjunto 
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de ideias sobre a homossexualidade foram pedagogicamente articuladas visando 

gerir os sujeitos categorizados como homossexuais. A catalogação dessas ideias 

nos ajudou a construir argumentos de que tais discursos se configuram no que 

denominamos pedagogia dos manuais médicos1. A construção da noção de que 

livros médicos ensinavam como conduzir sujeitos qualificados de homossexuais, 

ditando formas de tratar, prevenir e até curar, posicioná-los/as2 mediante a lógica 

heterossexual, teve como perspectivas de análise a teorização queer3, o 

pensamento foucaultiano sobre as redes de saber-poder e as noções de “pedagogia 

cultural” de Shirley Steinberg (2001, 1997) e Tomaz Tadeu da Silva (2009). E, 

utilizando os pressupostos da pesquisa documental construímos um corpus4 de 

análise a partir da leitura e categorização de trinta e dois livros editados entre os 

anos 1928 e 1978.  

Nossa intenção, ao analisar5 o corpus, foi buscar vestígios sobre uma possível 

configuração pedagógica que se manifesta na escrita desses autores e autoras. Para 

Michel Foucault as ciências médicas penetraram insistentemente – e utilizam-se de 

inúmeros aparatos – nos prazeres sexuais das pessoas. Assim,o discurso biomédico 

“[...] inventou toda uma patologia orgânica, funcional ou mental [...]; classificou como 

desvelo todas as formas de prazeres anexos; integrou-os ao ‘desenvolvimento’ e às 

‘perturbações’ do instinto; empreendeu a gestão de todos eles” (Foucault, 2007, p. 

48). A pesquisa documental realizada demonstrou que as ideias médicas presentes 

nos livros – assim como as formas de dizer dos autores e autoras quando construíam 

seus argumentos ao se referirem ao “homossexualismo” – são substâncias 

discursivas que foram utilizadas (e ainda são!) por diferentes instituições sociais para 

direcionar, conduzir e gerir as pessoas marcadas como “homossexuais”. Tais 

proposições, endossadas e divulgadas pela inteligentsia médica e pedagógica 

brasileiras da época, configuraram o que estamos chamando de pedagogia dos 

manuais médicos. Assim, este texto apresenta a proposta teórico-metodológica que 

construímos para compor o corpus investigativo que nos subsidiou para 

caracterizarmos a noção de pedagogia dos manuais médicos. 

 

A estrutura do óculos: o desenho metodológico 

Os discursos sobre as práticas sexuais e afetivas entre pessoas do mesmo 

sexo precisam ser problematizados tendo-se o cuidado de avaliar o contexto em que 
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foram produzidos. Ideias, saberes, informações, proposições e teorias são 

cambiantes e se (re) configuram ao longo da história. Além disso, é importante 

ficarmos atentos/as para outras questões: Quem os produziu? Como foram 

produzidos? Quais as intenções dessa produção? 

Adentrar nas tramas e meandros das práticas médicas que foram produzidas 

e reproduzidas em todo o século XX sobre a homossexualidade e imprimidas em 

livros de medicina, psicologia e educação requereu um aporte metodológico que 

levou em consideração a produção histórico-cultural de ideias e proposições sobre 

a homossexualidade desenvolvidas ao longo do século XX. 

A investigação de processos sociais pode ser realizada, reconstruída e 

problematizada a partir de fontes bibliográficas e da análise de documentos, sendo 

que a dinâmica de tais eventos pode ser compreendida utilizando-se a perspectiva 

histórica como suporte metodológico: “a compreensão dos fenômenos sociais dos 

nossos dias [...] depende do acontecimento que se tenha do passado. Assim, os 

acontecimentos atuais só têm significado com relação ao contexto dos fatos 

passados” (Richardson, 1999, p. 245). Sendo assim, uma abordagem histórica 

permite perceber como se engendraram as forças que produziram o que 

consideramos, hoje, as verdades sobre a homossexualidade. 

Nunes (2005) ao discutir acerca dos objetos científicos que trazem como 

problematização a sexualidade humana lembra que os/as pesquisadores/as não 

devem deixar de contextualizar as dimensões socioculturais e históricas, porque 

abordar esse tema implica retomar alguns campos: a história, a antropologia, a moral 

e a evolução social. Segundo ele, não se fala da sexualidade de maneira 

fragmentada, dividida, estanque. As relações sexuais são relações sociais, 

construídas historicamente em determinadas estruturas, modelos e valores que 

dizem respeito a determinados interesses de diferentes épocas e contextos. 

Então nos perguntamos: Que tipo de abordagem e técnica de pesquisa nos 

ajudaria a catalogar, categorizar e compreender os discursos médicos sobre a 

homossexualidade impressos em livros de medicina, psicologia e educação do 

século XX? A pesquisa documental nos pareceu apropriada para esse 

empreendimento investigativo. Para a consecução da investigação bibliográfica e 

documental nos baseamos nos pressupostos teórico-metodológicos de Cellard 

(2008), Duffy (2008), Pimentel (2001) e Sá-Silva; Almeida; Guindani (2009). O uso 

de documentos em pesquisas6 que investigam processos culturais deve ser 
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estimulado porque podem revelar acontecimentos que ajudam a compreender 

situações socioculturais contemporâneas. Documentos – sejam fontes primárias ou 

secundárias – revelam muitas informações que podem ajudar os/as 

pesquisadores/as a avançarem na produção de conhecimento em vários campos 

das ciências humanas e sociais: o contexto histórico do acontecimento; as intenções 

do/a autor/a ao escrever aquela obra; as ideias que prevaleciam ou eram ocultadas, 

etc. A riqueza de informações que deles podemos extrair e resgatar justifica o seu 

uso em várias áreas das ciências humanas e sociais, porque possibilita ampliar o 

entendimento de objetos cuja compreensão necessita de contextualização histórica 

e sociocultural. Outra justificativa para o uso de documentos em pesquisa é que ele 

permite acrescentar a dimensão do tempo à compreensão social. A análise 

documental possibilita a observação do processo de maturação ou evolução de 

indivíduos, grupos, conceitos, conhecimentos, comportamentos, mentalidades, 

práticas, entre outros. 

Quando usamos as denominações “livros médicos”, “manuais médicos” ou 

“compêndios médicos” estamos nos referindo aos livros que catalogamos. O que 

utilizamos para construir o corpus analítico foram trechos de livros escritos por 

sujeitos que se propuseram, em um dado momento do século XX, escrever sobre a 

homossexualidade tendo como lugar de discussão as áreas da medicina, da 

psicologia e da educação. Indicamos tais produções na categoria “livros médicos” 

por percebermos que em suas estratégias discursivas encontrava-se diluído, às 

vezes de forma clara e em outros momentos implicitamente, o pensamento médico-

higienista. Tal filosofia foi construída no meio médico e difundida para áreas como 

direito, criminologia, psicologia, educação física e a educação, dentre outras. Ainda, 

os livros consultados, mesmo não tendo necessariamente as insígnias de 

“compêndio médico” / “livro médico” / “manual médico” (ou ter sido escrito, 

literalmente, por um/a doutor/a7), trazem fortemente as marcas da medicina, 

principalmente ao divulgarem informações estruturadas a partir de noções como 

saúde-doença, diagnóstico, prevenção, tratamento e cura. Sendo assim, ao nos 

referirmos às produções catalogadas usaremos tais denominações mesmo tendo 

consciência de que parte dos livros não são “genuinamente” médicos. 

Como os autores e as autoras dos livros apresentavam o tema da 

homossexualidade no decorrer do século XX no Brasil? Que discursos eram 

produzidos e divulgados? Para os/as autores/as o que deveria ser feito diante da 
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certeza (ou suspeita) da homossexualidade de um sujeito? Os trinta e dois livros 

utilizados para compor o corpus demonstraram que de 1928 a 1978 muita coisa foi 

dita sobre a homossexualidade. Teorias foram usadas para embasar incontáveis 

discursos corretivos acionados contra aqueles e aquelas identificados/as como 

homossexuais. Inúmeros foram os mecanismos utilizados para conter, abafar, 

reprimir e esgotar as forças daqueles e daquelas que através dos corpos, dos gestos, 

das atitudes e dos pensamentos eram apontados/as como delituosos/as, safados/as, 

criminosos/as, desviantes, anormais e doentes. Incontáveis foram as estratégias 

utilizadas para falar dos sujeitos “disparatados” porque esta “caça às sexualidades 

periféricas provoca a incorporação das perversões e a nova especificação dos 

indivíduos” (Foucault, 2007, p. 50). 

No corpus encontra-se diversas proposições e argumentos não só sobre a 

homossexualidade, mas também sobre outros conteúdos que atravessam os temas 

da sexualidade e do gênero. Apreendemos conteúdos que apresentamos como 

importantes para a problematização e a construção da noção de pedagogia dos 

manuais médicos, mas outras lentes, outros olhares, outros campos, outras 

epistemologias podem incursionar no corpus produzido a partir desse trabalho que 

aqui apresentamos. Foram 32 livros utilizados para compor o corpus listados nos 

Quadros 1 e 2. O corpus foi subdividido em dois corpora: “corpus 

medicina/psicologia” e “corpus educação”. 

Quadro 1: Relação dos livros de medicina e psicologia utilizados para compor o “corpus 
medicina/psicologia”. Os livros foram catalogados em quatro bibliotecas: Biblioteca da Universidade 
do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) em São Leopoldo – RS; Biblioteca da Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul (PUC – RS), em Porto Alegre – RS; Biblioteca da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (UFRGS), em Porto Alegre – RS; e Biblioteca da Universidade Federal do 
Maranhão (UFMA), em São Luís – MA. 

      Nº LIVROS ÁREAS PÚBLICO-ALVO 

 

ANO 

 

1 FOREL, Augusto. A questão sexual. 2 ed. São Paulo: Companhia Editora 

Nacional, 1928.(obra traduzida do francês). 

Medicina  Médicos/as 1928 

2 SILVA, Gastão Pereira; SILVA, José Pereira. Crime e Psico-Análise. Rio 
de Janeiro: Livraria Editora Marisa, 1933. 

Psicanálise / 
Criminologia 

Médicos/as e psicólogos/as 1933 

3 VIVEIROS DE CASTRO, Francisco José. Atentados ao pudor: estudos 

sobre as aberrações do instinto sexual. 4 ed. Rio de Janeiro: Livraria Editora 
Freitas Bastos, 1943. 

Psiquiatria / 

Criminologia 

Psiquiatras forenses/ 

Criminologistas 

1943 

4 LACHAPELLE, Paulo. Psiquiatria pastoral. Petrópolis, Rio de Janeiro: 

Vozes, 1944. 

Psiquiatria / 

Teologia 

Médicos/as e teólogos/as 1944 

 

5 FOUQUÉ, Charles. Homossexualismo: o amor que não ousa dizer seu nome. 
Estudos psico-sexuais. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira S/A, 

1953.(obra traduzida do francês) 

Medicina Público em geral 1953 

6 IRAJÁ, Hernani. Psicoses do amor: estudos sobre as alterações do instinto 

sexual. 9 ed., Rio de Janeiro: Irmãos Pongetti Editores, 1954. 

Psiquiatria Psiquiatras 1954 

7 BIBLIOTECA DE ESTUDOS SEXUAIS. Erotologia feminina: com 

fotografias originais. São Paulo: Edições e Publicações Brasil Editora, 1955. 

Medicina / 

Psicologia 

Psiquiatras/psicólogos 1955 
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8 CAPRIO, Frank; BRENNER, Donald. Conduta sexual: aspectos psicolegais 

incluindo casos típicos. São Paulo: IBRASA, 1967.(obra traduzida do 
inglês) 

Medicina / 

Psicologia 

Psiquiatras/psicólogos/as 1967 

9 STORR, Anthony. Desvios sexuais. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 
1967.(obra traduzida do inglês) 

Psiquiatria / 
Psicologia 

Psiquiatras/psicólogos/as 1967 

10 ULLERSTAM, Lars. As minorias eróticas. Rio de Janeiro: Imago, 

1967.(obra traduzida do inglês). 

Psiquiatria/ 

Psicologia 

Psiquiatras/Psicólogos/as 1967 

11 VANDERVELDT,J.H.; ODENWALD, R.P. Psiquiatria e catolicismo. 

Lisboa: Editorial Aster, 1968.(obra traduzida do alemão) 

Medicina / 

Teologia 

Médicos/as (psiquiatras) e 

padres 

1968 

12 EDELSTEIN, Isidoro. Princípios educativos de medicina social: sexologia. 

Rio de Janeiro, 1971. 

Medicina / 

Psicologia 

Médicos/as, psicólogos/as 

e professores/as 

1971 

13 SPOERRI, Thomas. Compêndio de psiquiatria. Rio de Janeiro: Livraria 

Atheneu, 1972. (obra traduzida do inglês) 

Psiquiatria Psiquiatras 1972 

14 MARMOR, Judd. A inversão sexual: as múltiplas raízes da 

homossexualidade. Rio de Janeiro: Imago, 1973.(obra traduzida do inglês) 

Psiquiatria Psiquiatras/ médicos em 

geral/psicólogos/as 

1973 

15 COSTIN, Frank. Psicologia do anormal. São Paulo: Brasiliense, 1978. 

(obra traduzida do inglês) 

Psiquiatria e 

Psicologia 

Psiquiatras/psicólogos/as 1978 

 

Quadro 2: Relação dos livros de educação que compuseram o “corpus educação”. Os livros foram 
catalogados em quatro bibliotecas: Biblioteca da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) 
em São Leopoldo – RS; Biblioteca da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC – 
RS), em Porto Alegre – RS; Biblioteca da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), em 
Porto Alegre – RS; e Biblioteca da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), em São Luís – MA. 

 

Nº LIVROS ÁREAS PÚBLICO-ALVO ANO 

1 PAUCHET, Victor. Os filhos: sua preparação para a vida. São Paulo: Companhia 
Editora Nacional, 1934.(obra traduzida do francês) 

Orientação 
educacional 

Pais 1934 

2 STEKEL, Wilhelm. Educação dos pais. Rio de Janeiro: Livraria José Olympio 

Editora, 1936.(obra traduzida do alemão) 

Orientação 

educacional 

Pais e professores/as 1936 

3 SCHMIDT, Isabel Junqueira. Orientação educacional. Porto Alegre: Editora da 

Livraria Globo, 1942. 

Orientação 

educacional 

Orientadores/as 

educacionaise 
professores/as 

1942 

4 RAMOS, Arthur. A criança problema: a higiene mental na escola primária. 2 

ed. Rio de Janeiro: Livraria Editôra da Casa do Estudante do Brasil, 1949. 

Orientação 

educacional 

Orientadores/as 

educacionais, 
professores/as e pais 

1949 

5 NEVES, Margarida Sinai. Educação sexual. Porto Alegre: Editora Globo, 1954. Educação 

sexual 

Professores/as, pais 

e assistentes sociais 

1954 

6 NÉRICI, Imídeo. Seus filhos, o sexo e você: normas de educação sexual da 
infância à adolescência. Rio de Janeiro: Editora Fundo de Cultura, 1959. 

Educação 
sexual 

Professores/as, 
psicólogos/as e pais 

1959 

7 WEIL, Pierre. A criança, o lar e a escola: guia prático de relações humanas e 
psicologia para pais e professôres. Rio de Janeiro: Editôra Civilização Brasileira 

S.A, 1960.(obra traduzida do francês) 

Educação / 
Psicologia 

Professores/as e pais 1960 

8 SCHMIDT, Maria Junqueira. Também os pais vão à escola. Rio de Janeiro: 

Editora Agir, 1964. 

Orientação 

educacional 

Professores/as e pais 1964 

9 ROCHA, Zaldo. Como educar nossos filhos? Rio de Janeiro: Vozes, 1965. Orientação 

educacional 

Professores/as e pais 1965 

10 SCHMIDT, Maria Junqueira. Educar para a responsabilidade. Rio de Janeiro: 

Livraria Agir Editora, 1967. 

Educação Professores/as e pais 1967 

11 ELLIS, Albert. Sexo e o homem solteiro: mitos e realidade. São Paulo: Editora 
Brasiliense, 1969.(obra traduzida do francês) 

Educação 
sexual 

Público em geral 1969 

12 DUVALL, Evelyn Millis. A juventude descobre o amor: fatos sobre o sexo e o 

amor para adolescentes. 4 ed. São Paulo: IBRASA, 1970.(obra traduzida do 

inglês) 

Orientação 

educacional 

Professores/as e pais 1970 

13 PANDU, Pandiá. Enciclopédia do sexo ilustrada: sexo, amor, erotismo. Rio de 
Janeiro: Editora Tanguará, 1970. 

Educação 
sexual 

Público em geral 1970 

14 PEREIRA, F.A. (org.). Moderna enciclopédia sexual. 8 ed., v.2 (F-M), São 

Paulo: Libra Empresa Editorial, 1971. 

Educação 

sexual 

Público em geral 1971 

15 NETTO, Aguiar. Psicologia, ciência e vida: orientação educacional. v.1. São 
Paulo: Editora e Encadernadora Formar, 1975. 

Orientação 
educacional 

Professores/as e pais 1975 

16 NETTO, Aguiar. Psicologia, ciência e vida: orientação educacional. v.2. São 

Paulo: Editora e Encadernadora Formar, 1975. 

Orientação 

educacional 

Professores/as e pais 1975 
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17 NETTO, Aguiar. Psicologia, ciência e vida: orientação educacional. v.3. São 

Paulo: Editora e Encadernadora Formar, 1975. 

Orientação 

educacional 

Professores/as e pais 1975 

 

No processo de categorização dos dados construímos Quadros-Resumos 

com o intuito de aglutinar as ideias centrais do pensamento dos/as autores/as sobre 

a homossexualidade. Assim, todos os Quadros-Resumos são sínteses elaboradas 

durante o processo de análise dos livros. Cada Quadro-Resumo é uma síntese e 

uma compreensão que tivemos das obras sobre o conteúdo apresentado pelos/as 

autores/as. A criação desse recurso metodológico facilitou “enxergar”, compreender 

e trabalhar com a imensidão de dados qualitativos que produzimos. O Quadro 3 

exemplifica o modelo de Quadro-Resumo construído para cada livro analisado. 

 

Quadro 3: Quadro-Resumo: Informações sobre o tema homossexualidade extraídas do livro: WEIL, 
Pierre. A criança, o lar e a escola: guia prático de relações humanas e psicologia para pais e 
professores. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira S.A., 1960. A obra foi adquirida na biblioteca 
da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), São Leopoldo – RS.  

 

 

LIVRO 

 

DADOS GERAIS DO LIVRO 

 

PERSPECTIVA DA ABORDAGEM 

 

 

 

Área do conhecimento: Educação/ 

Psicologia 

Formação do autor: Psicologia 
Ano da edição:1960 

Público-alvo: Pais e Professores. 

 

 
 

A abordagem é conduzida a partir das ideias de 

Freud; Cita o Complexo de Édipo para explicar o 
fenômeno do afeminamento no menino. 

 

 

CARACTERÍSTICAS GERAIS DO LIVRO 

 

 

 O capítulo analisado intitula-se: “Menino afeminado”; 

 A discussão gira em torno da criança e do adolescente afeminado; 

 O autor demarca as características de um sujeito afeminado ensinando como identificá-lo em casa e na escola. 
 

 

CONTEÚDOS SOBRE A HOMOSSEXUALIDADE 

 

 

 O texto descreve em detalhe quem é o afeminado e associa essa característica à homossexualidade masculina; 

 Cita que alguns brinquedos femininos, como bonecas, escolhidos por meninos e sua preferência por brincar somente com meninas, constitui-

se em um indício, quase infalível, de homossexualismo. 

 

PROPOSIÇÕES PEDAGÓGICAS 

 

 Os pais devem estimular os meninos a brincarem com outros meninos; 

 Brincadeiras masculinas devem ser sugeridas pelos pais; 

 Filho único requer muitos cuidados: não mimá-lo demais; evitar carinhos excessivos; aproximá-lo sempre do pai. 

 

 

O corpus nos mostrou que muitas das proposições dos campos da medicina 

e da psicologia estavam próximas. Devido a essa característica acabamos por 
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agrupá-las, e em vez de ter um conjunto de informações sobre a homossexualidade 

advindas da medicina, psicologia e educação, separamos em dois corpora (ou 

subcorpus). Assim, o corpus total subdividiu-se e os denominamos de “corpus 

medicina/psicologia” e “corpus educação”. Esse procedimento nos ajudou no 

manuseio e interpretação dos conteúdos que estruturaram as categorias de análise 

bem como no processo de escrita devido o volume de trechos que foram gerados no 

processo de categorização. Ainda assim, ficava difícil em muitos momentos separá-

las porque existe um processo de retroalimentação dos campos da medicina e da 

psicologia. As especificidades às vezes separam-nas e criam divergências e 

contradições, mas em outras situações precisam se unir para reforçar seu poder 

discursivo. O higienismo é um exemplo emblemático do acordo entre medicina e 

psicologia. Para Maria Lúcia Boarini e Oswaldo Yamamoto (2004), apesar de o 

higienismo ser uma temática “virtualmente ausente no campo psicológico” (Boarini; 

Yamamoto, 2004, p.2) e centrar-se tradicionalmente nos campos da antropologia, 

biologia, educação, educação física, medicina e psiquiatria: 

Isso não significa, todavia, que a Psicologia e os psicólogos 

estejam isentos desses discursos. Pelo contrário, em nosso 

entender é, sobretudo, nos limites tênues entre 

Educação/Psicologia/Saúde que as ideias higienista e 

eugenista encontram seu elixir da juventude (Boarini; 

Yamamoto, 2004, p.2).  

O “corpus medicina/psicologia” contém trechos selecionados de livros das 

áreas da medicina, psiquiatria e psicologia e dos livros que trazem discussões que 

conectam a medicina com a psicologia, criminologia e teologia.  

O outro subcorpus denominado de “corpus educação” é composto por trechos 

retirados de livros de educação, orientação educacional e educação sexual e de 

produções que misturam o campo da educação com a psicologia. Apresenta trechos 

que demonstram claramente a intenção dos autores e autoras em terem 

professores/as e pais como seus/suas leitores/as. Os livros que compuseram o 

“corpus educação” apresentavam uma linguagem simples e acessível embora ideias 

e proposições contidas sobre a homossexualidade fossem apresentadas em 

linguagem científica e médica. Esse fato demonstra – o material nos fez 

compreender dessa forma – o quão as proposições e ideias médicas construídas 

sobre sexualidade e gênero, foram incorporadas, endossadas e (re)configuradas 
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pelo campo educacional no decorrer do século XX. Mesmo utilizando termos e 

jargões da medicina e da psicologia esses livros dispunham de uma retórica 

didaticamente elaborada. Por outro turno, não surpreendeu ler os livros de medicina 

e psicologia e encontrar uma linguagem mais fechada e específica. Os trechos que 

compõem o “corpus medicina/psicologia” ilustram muito bem esse aspecto. 

Outro ponto importante a destacar é a indicação que os/as autores/as faziam 

sobre o público para quem suas produções eram direcionadas. Quatro produções 

foram escritas para o público em geral: três estão inscritas no “corpus educação” e 

uma no “corpus medicina/psicologia”. As vinte e oito produções restantes tinham 

público específico a atingir: o “corpus medicina/psicologia” demonstra que os/as 

autores/as esperavam ter seus livros apreciados principalmente por médicos/as, 

psiquiatras e psicólogos/as. Nesta categoria apenas um livro cita professores/as 

como possíveis leitores da obra. Em outros dois livros são citados religiosos e em 

duas produções apontam profissionais do direito como pessoas que devem apreciar 

os textos médicos. Quatorze livros que compuseram o corpus são obras estrangeiras 

que foram traduzidas para a língua nacional: nove livros do “corpus 

medicina/psicologia” e cinco livros do “corpus educação”. Os referidos livros são 

indicados nos Quadros 1 e 2 com a seguinte descrição:obra traduzida (do alemão, 

francês ou inglês). 

 

O olhar e as lentes: o recorte teórico 

Ao analisar o corpus que nos deu suporte para fundamentar o argumento de 

que os discursos sobre a homossexualidade presentes em conteúdos de livros 

médicos do século XX estruturam uma forma específica de conduzir, utilizamos 

alguns pressupostos dos filósofos Michel Foucault e Jacques Derrida. 

Principalmente via textos, teses, dissertações, ensaios e manuscritos de autores e 

autoras do campo educacional brasileiro que operam com as ferramentas de análise 

foucaultiana e derrideana, assim como aqueles e aquelas que posicionam sua crítica 

à construção discursiva das identidades não-hegemônicas, como a 

homossexualidade. Tais linhas de pensamento advertem que falar sobre gênero e 

sexualidade não é tarefa simples. Essas teorizações criticam ideias e conhecimentos 

que tentam enquadrar, essencializar, naturalizar e padronizar atitudes e 

comportamentos. Seus pressupostos expurgam as operações heteronormativas que 
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insistem em polarizar gênero e sexualidade. São reflexões e formas de compreender 

o objeto de pesquisa acenando “para a capacidade de se refletir acerca das ciências 

do homem (sic) enquanto saberes, investigando as condições de sua existência com 

base na análise do que dizem, como dizem e porque dizem” (Gondra, 2005, p. 288).  

A teoria queer foi um aprofundamento do que vínhamos discutindo com base 

nos estudos feministas e também dos estudos com base na categoria de gênero. 

Para nós é importante termos a consciência dos contextos sobre como o feminismo, 

ao longo de sua trajetória, encaminha os debates teóricos. E, temos a percepção de 

que há um amadurecimento e uma complixificação dos argumentos teóricos nesse 

campo de estudos. Na academia as teóricas feministas, sem sombra de dúvida, 

colocaram em cheque as certezas científicas do mundo androcentrico, 

heterossexual, racista e classista. Uma ciência denunciada como tal, teve primeiro 

um grupo de cientificas que precisou marcar território primeiramente definindo a 

categoria de análise chamada gênero inicialmente mais propagada pela historiadora 

Joan Scott e pela antropológa Gale Rubin. Para logo em seguida, em especial no 

final da década de noventa, autoras como Judith Butler (2007) questionar e deslizar 

a categoria de gênero para um foco fronteiriço. Afinal essa categoria mantinha a 

visão binária entre o masculino e o feminino, o que para autoras como Butler8 e 

também Beatriz Preciado (2011) já não cabe quando se pensa nas variadas 

modalidades e experimentações que as pessoas podem viver sua sexualidade. E de 

forma semelhante há uma outra crítica de algumas feministas autônomas latino-

americanas questionando também essa categoria que teve e tem um grande fôlego 

tanto na academia quanto em órgãos de fomento. A crítica feita por autoras como 

Francesca Gargallo (2006) é que as lutas das mulheres por meio do movimento 

feminista foram aplastadas com essa categoria que se anunciou como que um tanto 

quanto palatável entre os pares da academia e dos órgãos de fomento nas políticas 

públicas em muito países. Entendemos, portanto, que a teoria queer quando atenta 

também para os aspectos de classe, raça/etnia contempla amplamente a crítica ao 

mundo construído numa lógica harmônica, cristã, ou de qualquer uma das religiões 

monoteístas em que o dualismo se instala como balança pendendo sempre para um 

dos lados, ou seja, do poder que os homens [de preferência brancos], e com fachada 

de heterossexuais produziram ao longo da civilização.  

Desse modo, nos apropriamos do objeto do nosso estudo a partir das 

proposições da teoria queer, das reflexões foucaultianas e do desconstrucionismo 



 

615 
 

que se constituiu em um produtivo recurso teórico-metodológico “para responder à 

indagação acerca do que somos e como chegamos a ser o que hoje somos” (Gondra, 

2005, p. 289).A escolha da analítica queer foi uma forma de problematizar o discurso 

“total”, estranhar o instituído e chacoalhar os pressupostos naturalizantes 

historicamente construídos para o sujeito homossexual (Bento, 2008, 2006, 2004, 

2003; Furlani, 2008, 2007, 2005a, 2005b; Louro, 2009, 2008a, 2008b, 2007a, 2007b, 

2006, 2004, 2003, 2001a, 2001b, 2000, 1999). Por isso, as argumentações nesse 

texto foram construídas realizando um movimento teórico e metodológico visando 

descrever e problematizar alguns pressupostos médicos sobre a homossexualidade 

ainda considerados como totais e naturais. Praticando a “desconfiança queer” assim 

como a hermenêutica da suspeita9 e colocando em evidência determinadas ideias 

veiculadas sobre o sujeito homossexual, nossa intenção foi demonstrar que os 

saberes médicos das décadas de 1920 a 1970 elaboraram e propagaram discursos 

cujo principal objetivo era orientar os sujeitos a lidar com o/a homossexual e conduzi-

lo/a, reorientá-lo/a e educá-lo/a para a heterossexualidade. A ideia de desconstrução 

como tática metodológica nos ajudou a pensar os processos que (re)produzem 

discursos sobre a homossexualidade e a heterossexualidade. O pensar 

desconstrucionista “sugere que se busquem os processos e as condições que 

estabeleceram os termos das polaridades” (Louro, 2007a, p.32) de gênero e 

sexualidade e “supõe que se historicize a polaridade e a hierarquia nela implícita” 

(Louro, 2007a, p.32). 

 

A noção de “pedagogia dos manuais médicos” 

As descrições e problematizações que realizamos no corpus investigativo aqui 

apresentado nos permite afirmar que as ideias, as proposições, as teorias e as teses 

defendidas pelos/as autores/as dos livros médicos catalogados veiculam 

informações sobre formas de pensar, agir e conduzir os sujeitos categorizados como 

homossexuais. As proposições inscritas em tais livros demonstraram existir uma 

operação pedagógica que apresenta uma faceta metodológica produtiva e 

mantenedora do discurso normalizante e patologizante sobre o/a homossexual. 

Defendemos que todas essas operações constituem uma pedagogia a qual 

denominamos pedagogia dos manuais médicos. Mas, a que pedagogia estamos nos 

referindo? Construímos a noção de pedagogia dos manuais médicos a partir de qual 
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lugar? Em qual discurso nos ancoramos para defender que determinados/as 

autores/as do campo das ciências biomédicas, em determinado período (décadas de 

1920 a 1970), produziram e divulgaram ideias pedagógicas sobre a 

homossexualidade em suas produções? 

A matriz ideológica que nos apoiamos para explicar a constituição e as 

operações da pedagogia dos manuais médicos foi o construcionismo social10. O 

construcionismo social percebe a cultura como local de (re)produção de discursos 

que posicionam os sujeitos. Para Silva (2009), os discursos, as representações, as 

ideias, os ditos e não ditos, etc., são construções e reconstruções socialmente 

reiteradas tendo como aportes os artefatos culturais. Eles resultam de “um processo 

de construção cultural” (Silva, 2009, p.134). São produzidos e inventados na cultura 

e para o consumo. Livros são exemplos de artefatos culturais (Silva, 2009; Furlani, 

2005a). Consideramos que os livros de medicina, psicologia e educação que 

trataram da homossexualidade entre as décadas de 1920 a 1970 constituem 

artefatos culturais que participaram da construção e manutenção de um discurso 

pedagógico direcionado aos sujeitos qualificados como homossexuais.  

A noção de pedagogia cultural divulgada e defendida por Shirley Steinberg 

(2001, 1997), Marisa Vorraber Costa (2010) e Louro (2010) nos ajudou a construir a 

ideia de pedagogia dos manuais médicos. Segundo Steinberg (2001), a sujeição e a 

regulação das pessoas não se dão somente pelos discursos veiculados nos espaços 

pedagógicos institucionalizados como a escola. Assim, todos os espaços 

socioculturais em que o poder se organiza e se exercita, como mídia televisiva, 

filmes, jornais, revistas, brinquedos, catálogos, propagandas, anúncios, videogames, 

livros, esportes, shopping centers, dentre outros, são espaços que educam, 

praticando pedagogias culturais que moldam nossa conduta. 

Médicos/as, psicólogos/as e orientadores/as educacionais do período de 1920 

a 1970 ao discorrerem sobre a homossexualidade e os/as homossexuais 

encontravam no ato educativo a possibilidade de correção do “problema”. Assim, 

muitos conteúdos foram traduzidos por nós como sendo de perspectiva pedagógica 

e entravam nas discussões como aporte relevante ao orientar e sugerir como lidar 

com situações desse tipo e ao mesmo tempo auxiliar na prevenção da prática 

homossexual. Nesses livros a intencionalidade pedagógica de alguns conteúdos 

sobre a homossexualidade é clara: “O adultério, o aborto, o lenocínio, a poligamia, a 

inversão sexual oferecem material imenso à pedagogia do sexo” (Lyra, 1932, p.191) 
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(grifos nossos); “A educação é o meio de corrigir as inclinações dos uranistas” (Lyra, 

1932, p.188) (grifos nossos); “O homossexualismo é um problema de educação 

infantil. Não negamos as suas características pedagógicas, mas também devemos 

convir que, na falência da pedagogia, a questão se torna de pura criminologia” 

(Ribeiro, 1934, p.48) (grifos nossos); “As aberrações sexuais como a pederastia, 

apresentam ao médico-legista um terreno rico de deduções de grande valor 

criminológico. Elas são com frequência o resultado de uma deficiente educação” 

(Balestra, 1943, p.157) (grifos nossos).  

Inúmeros foram os/as profissionais das ciências médicas (clínicos gerais, 

endocrinologistas, médicos/as legistas, psiquiatras, psicólogos/as e psicanalistas) 

que, demonstrando resultados e achados “incontestáveis” em suas investigações 

sobre os “invertidos”, influenciaram os/as mais variados/as escritores/as a 

publicarem produções que discutissem maneiras de corrigir as tendências 

degenerantes dos “pervertidos”. Esses modos de encaminhar discursos, demonstrar 

resultados, ensinar a distinguir tipologias e condutas desviantes, caracterizar o 

sexualmente normal e anormal e direcionar formas para corrigir os distúrbios é que 

classificamos como pedagogia dos manuais médicos. Pedagogia que deu certo 

porque não parou de se fortalecer a cada investida, a cada tática, a cada insistência 

em falar – e em detalhes – do anormal. Seja nos livros, no espaço familiar, no 

consultório, no salão paroquial, no tribunal, no necrotério, na delegacia, ou na sala 

de aula, essa pedagogia demonstra que “o essencial é a multiplicação dos discursos 

sobre o sexo no próprio campo do exercício do poder: [...] obstinação das instâncias 

do poder a ouvir falar e a fazê-lo falar ele próprio sob a forma da articulação explícita 

e do detalhe infinitamente acumulado” (Foucault, 2007, p.24). 

Dispositivo é um conceito importante nas problematizações realizadas por 

Michel Foucault (2007) e que nos ajudou a compreender o empreendimento 

discursivo da pedagogia dos manuais médicos quando demonstra que através da 

sexualidade são controladas, corrigidas e reconduzidas à posição de sujeito que 

satisfaz ao projeto heterossexista. Esses sujeitos são bombardeados por discursos 

recheados de normas, proposições, saberes e direcionamentos heterossexuais. 

Enfim, um conjunto diversificado de regras inventadas e geridas por poderosas 

instituições sociais e potentes aparelhos ideológicos como a Medicina. Foucault ao 

elaborar o conceito de dispositivo tentou “[...] demarcar um conjunto decididamente 

heterogêneo que engloba discursos, instituições, organizações arquitetônicas, 
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decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, 

proposições filosóficas, morais, filantrópicas” (Foucault, 2000, p. 244).  

A sexualidade envolve linguagens, ritos, fantasias, representações, símbolos 

e convenções. Processos e construções “profundamente culturais e plurais” (Louro, 

1999, p.11). Nessa dimensão, nada há de totalmente “natural” nesse terreno, a 

começar pela própria concepção de corpo. Através de processos culturais definimos 

o que é ou não natural. A inscrição dos gêneros nos corpos, por exemplo, é realizada, 

sempre, no âmbito de uma cultura. As identidades sexuais e de gênero são, todavia, 

construídas e definidas por relações sociais, “elas são moldadas pelas redes de 

poder de uma sociedade” (Louro, 1999, p.11). Essas múltiplas e distintas identidades 

constituem os sujeitos, na medida em que estes são interpelados a partir de 

diferentes situações, instituições ou grupos sociais. “Quem tem primazia nesse 

processo? Que instâncias e espaços sociais têm o poder de decidir e inscrever em 

nossos corpos as marcas e as normas que devem ser seguidas?” (Louro, 2008a, 

p.18). Essas são algumas questões que Louro (2008b) lança para defender que na 

construção dos gêneros e da sexualidade existe uma pedagogia que age por meio 

de inúmeras aprendizagens e práticas, “insinua-se nas mais distintas situações, é 

empreendida de modo explícito ou dissimulado por um conjunto inesgotável de 

instâncias sociais e culturais. É um processo minucioso, sutil, sempre inacabado” 

(Louro, 2008a, p.18). Em vários espaços “é exercida uma pedagogia da sexualidade” 

(Louro, 1999, p.31) e instituições sociais como “a medicina e outras tantas, exercitam 

cotidianamente essas pedagogias” (Furlani, 2005a, p.32). Desta forma, livros de 

conteúdos biomédicos, psicológicos e educacionais são instrumentos que veiculam 

informações sobre a sexualidade. Acrescenta-se também a capacidade de 

produzirem efeitos de verdade sobre a já cristalizada noção da sexualidade 

heterossexual como parâmetro de normalidade. Meios que apresentam um modo 

específico de dizer, de influenciar, de direcionar os enunciados da “naturalidade” da 

sexualidade e dos gêneros (Furlani, 2005a).  

A pedagogia dos manuais médicos configurou-se/configura-se como um 

trabalho meticuloso e detalhado, visando uma naturalização eficiente, duradoura e 

de ressonâncias indescritíveis – não é difícil percebermos na atualidade suas 

operações, principalmente em artefatos culturais do tipo livros didáticos e 

paradidáticos (Lionço; Diniz, 2009; Furlani, 2007, 2005a; Felipe, 2007). Ela opera 

formas de proceder, de conduzir, de convencer, de ensinar, de inculcar e nomear, 
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em alguns momentos de forma sistemática e intencional e em outros momentos 

assistematicamente. Em todo o século XX, a pedagogia dos manuais médicos 

estimulou o lançamento de inúmeras produções (e continua estimulando), agora com 

o status de “Educação Sexual”, para serem utilizadas por educadores/as, pais, etc. 

Diluídas entre os objetivos marcadamente biologizantes estavam/estão as intenções 

de ensinar, convencer e propagar as verdades sobre a naturalidade e licitude da 

heterossexualidade e a promoção estratégica do silenciamento das “sexualidades 

subordinadas” (Bento, 2008), como a homossexualidade.  

 

Considerações finais 

O processo de análise permitiu compreender que os discursos sobre a 

homossexualidade apresentavam/apresentam11 intenções pedagógicas. O uso dos 

pressupostos teórico-metodológicos da pesquisa documental ajudou a perceber as 

sutilezas e detalhes desses discursos. As descrições e problematizações realizadas 

nos motivou a defender que entre os anos de 1928 a 1978, um conjunto de ideias 

sobre a homossexualidade foram configuradas e constituíram saberes médicos 

pedagogicamente articulados visando gerir os sujeitos categorizados como 

homossexuais. Bem como mantiveram configurações do que era o feminino e o 

masculino dentro de uma norma que possui um tipo de masculino como o dominante 

e onde o feminino está sempre refém do ensinamento de ser “de alguém e para os 

outros” (Lagarde, 2005) e por amor. Este conjunto de discursos os quais articulam 

conhecimentos da biologia, da psicologia e da educação denominamos de 

pedagogia dos manuais médicos. Os trechos dos livros de medicina, psicologia e 

educação demonstram que os/as autores/as forneciam informações de cunho 

pedagógico de como reverter a situação da homossexualidade que por ventura 

pudesse aparecer nas pessoas (filhos/as, alunos/as, etc.). No material analisado 

existem proposições médicas que “ensinam” a como conduzir a homossexualidade 

dos sujeitos, lidar com o menino afetado/afeminado, reconduzir a menina 

masculinizada e, posteriormente, torná-los/las aptos/as a exercer a 

heterossexualidade. São apontadas estratégias educativas, receitas, experiências, 

modos de agir diante da situação “indesejável” de se ter um/a filho/a homossexual. 

A educação sexual proferida na época fazia parte dessa teia discursiva 

consubstanciada pela pedagogia dos manuais médicos. Os livros analisados deixam 
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explícito que a educação moral e sexual da época eram aliadas nesse projeto de 

(re)condução do/a homossexual. A ideologia médica presente nas produções 

orientava os/as leitores/as para estimularem o exercício da heterossexualidade em 

que essa prática deveria estar no ambiente familiar e na escola consubstanciando a 

vigilância, a higiene, a disciplina e, acima de tudo, fortalecendo ideias, pressupostos 

e representações que inscreviam a homossexualidade como uma prática 

indesejável, antinatural, suja, etc. Defendemos a ideia de pedagogia dos manuais 

médicos porque o corpus nos fez compreender que o discurso médico sobre a 

homossexualidade como entidade patológica e, portanto anormal, vinha sendo 

construído desde o século XIX, mas foi sobretudo no século XX que o mesmo se 

articulou de forma mais elaborada, complexa e respaldada pelos cânones da ciência 

médica visto que as ideias de cunho religioso estavam sendo colocadas em xeque e 

os conhecimentos médicos sobre o sujeito homossexual se dissipavam com mais 

intensidade influenciando áreas como a psicologia e a educação. 

Há ainda muitas outras questões a serem levantadas com base nesse material 

que, em grande medida sustenta “ensinamentos” que educam para a norma 

heterossexual. Por exemplo: por que o afeminado no menino possui a conotação de 

subserviente e inferior? Por que incomoda tanto quando os trejeitos buscam, 

lembram os recortes ensinados de que deveria ser uma mulher, num homem? E por 

que o másculo na menina é uma anomalia e uma aberração impertinente? O que 

acontece com “o feminino” produzido em séculos delógica e dominação patriarcal, e 

hoje desconstruído pelas próprias mulheres? Qual desconstrução fazer? Outros 

livros, outros quadros, outras interpretações. 

 

Notas 

1 Ao fazermos referência sobre a noção de pedagogia dos manuais médicos iremos grafá-la em itálico. A intenção 

é colocar em evidência esse termo visto que estamos apresentando a construção teórico-metodológica dessa 

noção, contida numa discussão mais ampla resultada de tese de doutorado. 
 

2 André Sidnei Musskopf (2008) denomina “linguagem inclusiva”. Segundo ele, “a linguagem corrente assume 

o masculino como padrão hegemônico perpetuando valores sexistas e discriminatórios” (Musskopf, 2008, p.7). 

Cláudia Vianna e Sandra Unbehaum (2004) argumentam que o uso da palavra articulada ou escrita como meio 

de expressão e comunicação supõe o masculino genérico para que as pessoas expressem representações, 

sentimentos e ideias. Ao analisarem as políticas educacionais colocando em destaque os processos históricos de 

invisibilização do gênero feminino elas são contundentes ao afirmarem que a ausência da distinção entre os sexos 

na linguagem subjacente às políticas educacionais pode justificar a permanência de desigualdades nas relações 

de gênero no debate educacional. Assim, termos que se referirem tanto ao feminino quanto ao masculino serão 

grafados utilizando-se os seguintes recursos: “/as” ou “/os”, repetindo-se os termos nos dois gêneros ou 

substituindo-se por termos que expressam ambos os gêneros, mas que sejam precedidos pelo artigo 

correspondente quando necessário.  
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3 Por teoria queer utilizamos as leituras com base em autoras como Judith Butler (2007), André Musskopf (2012, 

2013) e Guacira Lopes Louro (2004). E entendemos ser um conceito importante que dá sequência aos estudos 

feministas ao longo de um processo histórico. Ou seja, chegamos aos estudos queer– que, para além da palavra 

mantida no termo original do inglês, que significa “estranho, desengonçado ou fora do normal”, mantemos um 

diálogo com os estudos feministas e de gênero em que tentamos desconstruir os elementos normatizadores de 

uma lógica androcentrica, heterossexual, mas também racista e classista.  
 

4 Denominamos corpus ao conjunto de trechos que selecionamos dos trinta e dois livros que fizeram parte da 

investigação como um todo.  

 
5 Como expressa Bardin (1979, p. 39): “o analista é um arqueólogo”. Ele ou ela, ao incursionar no labor 

investigativo complexo das ciências sociais, “trabalha com vestígios que se manifestam na superfície da 

mensagem” (Minayo, 2010, p. 89). 

 
6 A pesquisa documental é muito próxima da pesquisa bibliográfica. O elemento diferenciador está na natureza 

das fontes: a pesquisa bibliográfica remete para as contribuições de diferentes autores/as sobre o tema atentando 

para as fontes secundárias, enquanto a pesquisa documental recorre a materiais que ainda não receberam 

tratamento analítico, ou seja, as fontes primárias. Essa é a principal diferença entre a pesquisa documental e a 

pesquisa bibliográfica. No entanto, chamamos a atenção para o fato de que: “na pesquisa documental, o trabalho 

do pesquisador (a) requer uma análise mais cuidadosa, visto que os documentos não passaram antes por nenhum 

tratamento científico” (Oliveira, 2007, p. 70). 
 

7 Forma como tradicionalmente eram (e ainda são) chamados/asos/as médicos/as. 

 
8 Ver também a entrevista concedida por Butler para Patrícia Porchat Pereira da Silva Knudsen (2010). 

 
9 Praticar a desconfiança queer nesse contexto de pesquisa visa desvelar os sutis processos médico-pedagógicos 

que contribuíram (e contribuem) para a cristalização dos binarismos e da naturalização dos gêneros e sexualidade, 

pois “representa, de certa forma, uma radicalização do questionamento da estabilidade e da fixidez da identidade” 

(Silva, 2009, p. 105). A ação metodológica da desconfiança também serve para “problematizar a identidade 

sexual considerada normal, ou seja, a heterossexualidade” (Silva, 2009, p. 105). A hermeneutica da suspeita está 

fundamentada nos estudos que encontramos a partir de André Musskopf (2008, 2012)  que tem por base a 

teologia feminista, gay e queer. 

 
10 Joshua Gamson (2006) pontua que o construcionismo social é influenciado pelos trabalhos de Michel Foucault. 

Para Gamson (2006, p. 352), “o vigoroso ingresso do trabalho de Foucault tanto serviu para solidificar o elo 

existente entre a pesquisa qualitativa e o estudo das sexualidades quanto inaugurou uma nova fase da teorização 

das identidades sexuais. O homossexual passou a ser distinguido como uma ‘invenção’ histórica e cultural 

contemporânea”. 

 
11 Expressamos essa afirmação nos tempos verbais passado e presente por que os livros analisados estão 

disponíveis nas bibliotecas e podem ser acessados a qualquer momento mesmo sendo produções consideradas 

obsoletas. 
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RESUMO: A paisagem cultural da Chapada das Mesas é fruto de uma diversidade 

que inclui o natural representado pelo bioma cerrado e o cultural pelas populações 

tradicionais da área de abrangência PNCM, Sul do Maranhão, denominadas como 

comunidades sertanejas que reproduzem um modo singular de vida, fruto da 

miscigenação cultural entre os Timbira, que habitavam a região, e os vaqueiros 

nordestinos que adentraram o sertão maranhense em fins do século XIX, formando 

a chamada civilização do gado. Discutimos sobre o ordenamento territorial, a 

valorização da paisagem como sustentáculo da memória coletiva das populações do 

lugar e a sua importância para a melhoria da conservação ambiental. Destacando-

se a territorialidade do sertanejo, a paisagem impressa na memória desses territórios 

e os conflitos que emergem dos seus diversos usos, em direção à consolidação do 

diálogo necessário entre as instituições governamentais e não governamentais desta 

área de estudo.  

Palavras-chave Chapada das Mesas. Paisagem cultural. Ordenamento territorial.  

 

1. Introdução 

Na área de abrangência do Parque Nacional das Chapadas das Mesas 

(PNCM), Sul do Maranhão, comunidades sertanejas reproduzem um modo singular 

de vida, fruto da miscigenação cultural entre os Timbira, que habitavam a região, e 

os vaqueiros nordestinos que adentraram o sertão maranhense em fins do século 

XIX, formando a chamada civilização do gado. 

Um jeito especial de viver e se relacionar com a ecologia do cerrado, usando 

com equilibro seus recursos naturais, como frutos, fibras e outras matérias-primas, 

tanto na construção de moradias, na alimentação e no artesanato. Que compõem a 

Cultura Sertaneja Sul Maranhense. 

Um povo simpático e hospitaleiro que vê com apreensão a chegada de uma 

nova frente de ocupação territorial, trazida pela soja e o eucalipto, modificando a 

mailto:anclaros@yahoo.com.br
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paisagem e colocando em risco um conhecimento ancestral transmitido através de 

gerações. 

Inserido neste contexto, como forma de divulgar e valorizar essa Cultura 

Sertaneja, organizamos uma exposição fotográfica do projeto de pesquisa: “As 

comunidades sertanejas da área de abrangência do Parque Nacional da Chapada 

das Mesas e a sua interação com o bioma cerrado: entre o cotidiano vivido e 

experienciado em suas dimensões socioculturais e ambientais” que foi concluído em 

2014. 

Destacamos a presença do ser humano na paisagem como componente 

indispensável da mesma, pois se processa uma relação de interferência da ação 

humana na transformação da paisagem e vice-versa.  Neste sentido, o indivíduo é 

influenciado pelo ambiente em que está e assim também constitui o principal agente 

de mudança do mesmo. Associados de formas diversas, tanto físicas como culturais, 

tendo o conteúdo cultural da paisagem como uma marca da existência humana em 

uma área, a cultura seria o elemento que, ao agir no meio natural, resultaria na 

paisagem cultural.  

Os caminhos dessa discussão permeiam as possibilidades da 

sustentabilidade socioambiental e cultural buscando o equilíbrio paisagístico de um 

território, articulando a sociedade, os usos e finalidades organizativas, partindo do 

pressuposto de que a conservação da paisagem irá se desdobrar em outros 

benefícios, tanto econômicos como psicológicos às populações locais, e contribuir 

para a conservação do meio ambiente, para o equilíbrio do geossistema integrado 

ao processo territorial com uma potencialização da paisagem. 

 

2. A valorização da paisagem cultural como sustentáculo para a conservação 

ambiental 

A paisagem da região da Chapada das Mesas é muito singular e envolve 

áreas de tabuleiros que se têm transformado, no decorrer de milhões de anos, como 

pode ser percebido a olhos nus quando vislumbramos uma imensidão de areias 

sendo levadas pelo vento e erodindo muito devagar.  

Esse sentir a paisagem também é possível, não somente com o olhar, mas 

sim com o olfato, sentindo o cheiro das flores que inundam o ar com os aromas dos 
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mais variados, tateando as cascas grossas das árvores sinuosas, formas de uma 

composição harmônica espalhadas pelos campos de gramíneas. 

Essa valorização da paisagem deve estar incluída no planejamento e 

ordenamento do uso territorial da região da Chapada das Mesas, tendo como ponto 

de partida a unidade de conservação e sua zona de amortecimento como forma de 

manter a singularidade dessa área como um polo de atratividade para a ampliação 

do ecoturismo nacional e internacional. 

Enfatizamos que a paisagem detém diversos significados, não somente como 

recurso cênico, para o olhar, o vislumbrar, mas como um atributo ao modo de existir 

de um povo habitante desse lugar. 

Tendo como ponto de partida para o ordenamento territorial a paisagem, como 

forma de assegurar o seu equilíbrio do ponto de vista do desenho, ou morfologia da 

paisagem, que é a visualização do conjunto de morros testemunhos e mesas, que 

encantam e imprimem sensibilidade aos seres humanos que ali vivem e também 

naqueles que ali transitam. 

Considerando que a paisagem é muito mais que uma representação pictórica, 

e possui intensos sentidos, como destaca Bertrand; Bertrand (2007, p.328) quando 

comenta sobre a alteração da paisagem dos arredores de Barcelona, “ela é um todo 

território com atividades múltiplas, local de vida, de produção, de lazer. Esta 

degradação das paisagens tradicionais é um fenômeno que atinge tanto os países 

industrializados quanto os países em desenvolvimento”, e completa afirmando que: 

Podemos falar de crise da paisagem em escala planetária, e 

algumas pessoas acreditam ter que anunciar a “morte da 

paisagem”. É verdade que numerosas paisagens antigas de 

muitos séculos desapareceram e foram substituídas por coisas 

às vezes inomináveis. A recente consideração do meio 

ambiente, polarizada na urgência dos problemas de 

despoluição e de tratamento de lixo, preocupou-se pouco com 

as paisagens e aquilo que elas representam para as 

populações envolvidas. A modernização da sociedade e da 

economia realizou-se sem a paisagem, e frequentemente 

contra ela. 

Com o objetivo de classificar as paisagens culturais universais, a Convenção 

para o Patrimônio Mundial-UNESCO organizou as paisagens em categorias para fins 

de inscrição como patrimônio cultural, descritas a seguir: a) paisagens claramente 



 

629 
 

definidas, que são aquelas desenhadas e criadas intencionalmente, como jardins e 

parques construídos por razões estéticas; b) paisagens evoluídas organicamente, 

também chamadas de “essencialmente evolutivas”, que se subdividem em 

paisagens-relíquia ou fóssil, cujo processo de construção terminou no passado, e 

paisagens contínuas ou vivas, em que os processos evolutivos ainda estão em curso; 

c) paisagens culturais associativas, que têm o seu valor determinado de acordo com 

associações feitas acerca delas, como as associações espirituais de povos 

tradicionais com determinadas paisagens. 

Existe uma distinção entre a abrangência de categorias para as paisagens 

culturais organizada pela Convenção para o Patrimônio Mundial-UNESCO, e a 

Convenção Européia da Paisagem, aprovada em 2000, pois a mesma tem 

abrangência apenas regional (e não internacional) como também por inserir todas as 

paisagens, inclusive aquelas que não têm valor excepcional. Com o estabelecimento 

de normas de proteção e gestão de todas as formas de paisagens e promove a 

participação dos cidadãos nas decisões sobre as políticas relativas às paisagens nas 

quais vivem. 

No caso brasileiro, O artigo 216 da Constituição Federal (BRASIL, 1988), que 

diz: 

Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza 

material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, 

portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos 

diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos 

quais se incluem: 

I - as formas de expressão; 

II - os modos de criar, fazer e viver; 

III - as criações científicas, artísticas e tecnológicas; 

IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais 

espaços destinados às manifestações artístico-culturais; 

V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, 

artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.   

Com base neste artigo, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(IPHAN), por intermédio da Portaria nº 127, de 30 de Abril de 2009, estabeleceu a 
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chancela da Paisagem Cultural Brasileira, oriunda de uma justificativa de que “os 

fenômenos contemporâneos de expansão urbana, globalização e massificação das 

paisagens urbanas e rurais colocam em risco contextos de vida e tradições locais 

em todo o planeta; e ampliando o texto com a transcrição das disposições gerais, da 

seguinte maneira: 

I - DA DEFINIÇÃO 

Ar t . 1º Paisagem Cultural Brasileira é uma porção peculiar do 

território nacional , representativa do processo de interação do 

homem com o meio natural, à qual a vida e a ciência humana 

imprimiram marcas ou atribuíram valores. 

Parágrafo único - A Paisagem Cultural Brasileira é declarada 

por chancela instituída pelo IPHAN, mediante procedimento 

específico. 

I I - DA FINALIDADE 

Ar t . 2º A chancela da Paisagem Cultural Brasileira tem por 

finalidade atender ao interesse público e contribuir para a 

preservação do patrimônio cultural,     complementando e 

integrando os instrumentos de promoção e proteção existentes, 

nos termos preconizados na Constituição Federal . 

I I I - DA EFICÁCIA 

Ar t . 3º A chancela da Paisagem Cultural Brasileira considera 

o caráter dinâmico da cultura e da ação humana sobre as 

porções do território a que se aplica, convive com as 

transformações inerentes ao desenvolvimento econômico e 

social sustentáveis e valoriza  a  motivação responsável pela 

preservação do patrimônio. 

IV - DO PACTO E DA GESTÃO 

Ar t . 4º A chancela da Paisagem Cultural Brasileira implica no 

estabelecimento de pacto que pode envolver o poder público, 

a sociedade civil e a iniciativa privada, visando a gestão 

compartilhada da porção do território nacional assim 

reconhecida. 

Ar t . 5º O pacto convencionado para proteção da Paisagem 

Cultural Brasileira chancelada poderá ser integrado de Plano 

de Gestão a ser acordado entre as diversas entidades, órgãos 
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e agentes públicos e privados envolvidos, o qual será 

acompanhado pelo IPHAN. 

A institucionalização da chancela pelo poder público, no caso brasileiro sob a 

responsabilidade do IPHAN, atende à necessidade de ações administrativas de 

preservação de contextos culturais complexos, que englobam partes do território 

nacional e que possuam características relevantes da relação sociedade-natureza. 

O reconhecimento da importância da singularidade das paisagens culturais é 

praticado mundialmente, como descrito anteriormente, e com essa 

institucionalização, o Brasil insere-se entre as nações que propõem essa medida 

para o seu conjunto territorial, estimulando o aumento da afetividade humana e a 

qualidade de vida da população por meio da continuidade no imaginário coletivo 

como meio de manutenção da identidade de um povo. 

Contudo, destacamos que a chancela significa o estabelecimento de um pacto 

entre o poder público, a sociedade civil e a iniciativa privada, no sentido da gestão 

compartilhada das paisagens culturais reconhecidas como tal, e esse 

reconhecimento, que considera o caráter dinâmico da cultura e do modo de vida da 

sociedade humana imersas nestas paisagens, estabelece um prazo máximo de dez 

anos para uma nova avaliação e continuidade da chancela. 

A paisagem cultural da Chapada das Mesas é fruto de uma diversidade que 

inclui o natural representado pelo bioma cerrado e o cultural pelas populações 

tradicionais que apesar do uso constante de seus recursos naturais, conseguiram 

sobreviver  e  preservar áreas do bioma cerrado com grande potencial de 

biodiversidade, que, neste momento, com a implementação da unidade de 

conservação, terá a possibilidade de se recuperar, à medida que forem diminuindo 

essas pressões antrópicas nesse ecossistema. 

Como exemplos dessas pressões antrópicas temos o avanço das fronteiras 

agrícolas para a monocultura da soja voltada para a exportação que nas últimas 

décadas provocaram mudanças nos aspectos paisagísticos dessa região. O que 

inicialmente poderia parecer uma atividade lucrativa para alguns, tem levado a 

exploração irracional e a destruição da biodiversidade. As monoculturas hoje são, ao 

lado das atividades industriais que usam produtos de origem extrativista, uma das 

principais responsáveis pelo desmatamento. A paisagem do cerrado tem sido 

modificada de forma rápida pelas atividades antrópicas (IBAMA, 2006), correndo o 

risco da extinção de espécies da fauna e da flora endêmicas. 
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3. A implantação do PNCM como apoio à conservação da paisagem da 

Chapada das Mesas 

A existência do PNCM no espaço territorial da região da Chapada das Mesas 

promove uma singularidade representada pela paisagem natural em relação a outras 

regiões do Brasil. Possui os seus desenhos em formatos tabulares que representam 

uma herança geológica para toda a população que habita esta região.  

Com a criação desse parque nacional, este espaço como um todo, se coloca 

como um ponto especial no planeta, tanto do ponto de vista ambiental como cultural, 

pois representa um lugar único na face da Terra. Esse fato, por si, já traz uma 

dimensão da importância deste lugar, o que neste momento será comentado partindo 

da sua paisagem e a conservação da biodiversidade da área de abrangência do 

PNCM. 

As unidades de conservação são implantadas como forma de proteger os 

biomas que estão correndo sérios riscos de desaparecerem, e no caso das regiões 

tropicais, existe,  na maioria das situações, habitantes antigos nestes territórios, onde 

reproduzem a sua existência com o uso dos recursos naturais destas áreas. Como 

é o caso relatado aqui sobre as populações sertanejas do cerrado. 

 Devido, principalmente a essa diferenciação de ocupação, é que devemos 

equalizar um pouco melhor a forma de implantar unidades de conservação de uso 

indireto nestas áreas, pois, o modelo dos países de clima temperado para a criação 

e implementação de parques nacionais foi pensado para aqueles territórios, e ao ser 

traduzido para a nossa realidade é imprescindível que se leve em consideração a 

complexidade ambiental e social que se apresenta nesses biomas tropicais. 

Destacamos que ao ser implantado o PNCM, já existiam populações 

moradoras  na área que foi escolhida para a criação da unidade. Porém, com a 

categoria de uso indireto (MMA/SBF-SNUC, 2004), que é a UC de proteção integral, 

as populações consideradas tradicionais, o caso dos sertanejos que terão de sair da 

área reservada para o parque, não sendo levada em conta a sua permanência por 

mais de um século neste ambiente. 

A não permissão do uso dos recursos naturais do interior do PNCM para o 

extrativismo e o controle na abertura de novas áreas para o plantio de subsistência 

gerou um conflito territorial na região, tendo de um lado as populações camponesas 
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extrativistas e que praticam a agricultura de subsistência e o território para a 

conservação ambiental. 

Diegues (MMA, 2000) discute que essa forma antiga de convivência das 

populações tradicionais traz uma discussão sobre a forma que é pensada a criação 

de unidades de conservação para a preservação de biomas, como é o caso do 

PNCM, que foi criado tendo em vista a biodiversidade do cerrado, e que o uso 

tradicional dos recursos naturais tem sido realizado por mais de um século e é 

considerado de mínimo impacto. 

Concordando com o autor, devemos levar em consideração que a convivência 

dessas populações com esse meio ambiente, congrega em grande parte dos casos, 

uma relação de troca, e que a presença humana como forma de proteção e 

continuidade desses biomas em alguns casos é necessária. É claro que devem ser 

inseridos em um processo de manejo sustentável, nos moldes antigos de 

convivência desenvolvidos por eles próprios no decorrer de suas vidas e com o 

aprendizado comum transmitido de geração para geração. 

Nestas situações, destaca-se que deve existir um diálogo entre os diversos 

atores que atuam nestas regiões, inserindo-se também a questão do 

desenvolvimento regional, que deve ser considerada mediante os processos de 

proteção de uma paisagem, pois sempre ficará uma pergunta no ar: Para que serve 

essa paisagem? 

Neste sentido, é necessário uma discussão regional sobre a ordenação 

territorial sob os princípios da valorização da paisagem e a sua conservação, como 

o começo para o planejamento desta região, iniciando-se pela construção do plano 

de manejo do PNCM. 

O plano de manejo de uma unidade de conservação deve considerar a área 

de influência da mesma, pois toda a região sofre a influência e é influenciada pela 

mesma.  

Destacamos  a importância desse instrumento para a consolidação do PNCM, 

que antes de qualquer coisa, deve tratar os componentes do sistema territorial no 

qual está inserida a unidade. A paisagem ocupa prioritariamente o centro das 

discussões para que se possa construir uma harmonização entre os interesses e 

conflitos pelo uso da terra neste território. 

Irving (2006, p. 59) descreve a importância do engajamento da sociedade 

moradora do entorno da unidade de conservação, que, para que isso aconteça, 
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segundo a autora “A gestão tem que ultrapassar a visão hermética dos instrumentos 

previstos pela legislação e avançar, no sentido da inovação e da construção de estratégias 

de desenvolvimento local para o entorno”. 

A inserção da população local nos processos decisórios sobre o que poderá 

ocorrer em uma política de conservação no interior da unidade de conservação, 

alinhavando essa política com as outras políticas que existem nos municípios no qual 

existe a área protegida, em um movimento que “na participação espontânea da 

sociedade no processo de gestão, uma vez que a “natureza protegida” passa a ser 

interpretada e internalizada como patrimônio coletivo”. (IRVING, 2006, p. 59) 

Instauramos assim um esforço de análise para o equilíbrio e manutenção da 

sustentabilidade da região da Chapada das Mesas, listando os principais interesses 

e atores regionais observados no decorrer deste trabalho. 

 

4. Uma breve discussão sobre a tessitura territorial da área de abrangência 

do PNCM. 

Essa trama territorial tem suas origens na memória coletiva das populações 

dessa região auxiliada pela compreensão histórica,  que possui como nó principal  o 

povo indígena Timbira que habitou e esteve territorializado na área anteriormente ao 

processo de ocupação pela frente agropastoril(CABRAL,1992),  que foram 

modificando as pastagens naturais, substituindo-as por novos pastos, dando início a 

instituição das fazendas de gado. 

Uma sociedade indígena pouco conhecida pelo homem branco- Cupen, que 

representa simbolicamente uma resistência secular, constituindo uma grande 

singularidade cultural desta região, sob o ponto de vista do patrimônio cultural 

mundial. Que retornou ao município de Carolina, a partir da instituicionalização e 

criação da Associação indígena Wyty-Catë, em Carolina, no final do século XX. 

Esse grupo indígena desenvolveu  um movimento de reterritorialização em 

rede, por meio da implantação de uma indústria de polpa de frutas, em parceria com 

o Centro de Trabalho Indígena (CTI) , que teve por finalidade o uso sustentável dos 

frutos do cerrado, além da formação contínua direcionada para a valorização da 

cultura indígena, no Centro de Ensino e Pesquisa Timbira Pinxyj Himpèjxà. 

(SIQUEIRA JR, 2007). 
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 Um grande passo para a ampliação e valorização da cultura deste grupo 

indígena que possui ligação ancestral com a região, com um destaque para o mito 

da criação de toda a Nação Timbira que segundo a história está diretamente ligada 

ao   Morro do Chapéu – Wokran, lugar aonde existiu a maior aldeia Krahô de toda a 

cultura Timbira. 

De outro lado, encontram-se, historicamente instalados, na área, os grandes 

fazendeiros, frutos de ocupação antiga, que se utilizam de um modelo de exploração 

com base na extração dos recursos naturais, base pastoril extensionista, que 

periodicamente provoca grandes impactos no bioma cerrado pelo sistema de criação 

do gado que pisoteia a vegetação, com uso de queimadas, ampliando o processo de 

erosão e deteriorando a fisionomia da paisagem. 

Territorializados em um mesmo período histórico apresenta-se o trabalhador 

agregado, que cuida do gado do fazendeiro, mora em sua propriedade ou em áreas 

de sua posse oriundas do processo de demarcação das terras privadas, e que 

ficaram sem registro cartorial, denominadas terras de Nação por Andrade (2008).  

Há também a população tradicional sertaneja  marcando presença na 

paisagem com sua forma de viver e perpetuar seus costumes de geração para 

geração. São comumente chamados de extrativistas. 

Encontramos também  grandes empresas agrícolas, fruto do avanço da 

fronteira agrícola, num modelo de cultivo monocultor e voltado para o comércio 

exterior, com uso de moderna tecnologia para a produção. Esse tipo de uso em áreas 

do cerrado provoca grandes e rápidas transformações na paisagem do local. 

Destacamos o setor do turismo, os empresários, que possuem pousadas, 

restaurantes, agências e hotéis, dentre outros serviços, que atuam no setor do 

ecoturismo, com maior destaque para o município de Carolina, que teve um avanço 

com a implantação do PNCM. 

Concomitantemente a todos esses atores regionais, temos as políticas locais, 

as políticas regionais e federais, com a existência de alguns projetos de grande porte, 

como a implantação da Usina Hidrelétrica de Estreito (UHE) que provocou grandes 

perdas de terras  e deslocamento populacional nos municípios de Carolina e Estreito 

no estado do Maranhão, além de outros situados no estado  do Tocantins. 

Partindo dessas considerações, urge a necessidade da promoção de um 

diálogo aberto entre todos os atores citados, e outros atores que não obtiveram 
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destaque neste estudo, para se buscar a construção desse território coletivo que 

representa a paisagem da Chapada das Mesas. 

Essa discussão analítica foi empreendida como forma de se pensar o 

ordenamento territorial, já em uso nos países que compõem a comunidade européia, 

inserida nos “ Príncipios  Directores  para o Desenvolvimento Espacial Sustentável 

do Continente Europeu”(Conselho da Europa, 2000). Segundo Pinto-Correia (2005, 

p.151) 

[...] em uma outra  perspectiva, a própria Política Agrícola 

Comum tem vindo a preocupar-se, desde a reforma de 1992, 

com o papel da agricultura na gestão das paisagens rurais 

européias, orientando-se cada vez mais para uma agricultura 

de lógica pós-produtivista, multifuncional, tendo como uma das 

tarefas fundamentais a manutenção da qualidade dos recursos 

naturais e da paisagem. 

A cautela, nesse caso, leva em consideração as diferenças fundamentais que 

cada território representa, pois a comunidade europeia tem um processo de uso e 

ocupação de suas áreas agricultáveis milenares, e passa por problemas de 

despovoamento em determinadas regiões, constituindo neste momento, um esforço 

para conduzir da melhor forma possível os seus recursos naturais, tanto do ponto de 

vista ambiental como cultural, o que não invalida o modelo adotado na busca da 

sustentabilidade socioambiental e cultural.  

Porém ao se transportar para o caso brasileiro, devemos sempre ter em mente 

que a forma de condução para os nossos recursos naturais em paralelo com o 

desenvolvimento social e econômico será conquistado com as bases nos nossos 

saberes e potencialidades locais, porém é importante termos modelos que se 

sustentam para que possamos melhorar e consolidar os passos para a 

sustentabilidade. 

 

5. Considerações finais 

A transformação da paisagem da região em questão, via ordenamento 

territorial e modernização capitalista, oriunda dos novos modelos de uso da terra, 

principalmente pela apropriação dos solos para a monocultura da soja e do eucalipto, 

promoverá um mosaico paisagístico que deve preservar parcelas da paisagem já 
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existente que condiciona e justifica os significados à nomenclatura denominada 

Chapada das Mesas. 

Neste sentido que os aspectos paisagísticos, que foram valorizados com a 

exposição fotográfica:  “Cores e formas do Sertão Sul Maranhense” buscou ressaltar 

a importância da conservação  da paisagem dessa região como um todo, sem 

dissociar a questão cultural da questão ambiental, em um formato que tem gerado e 

despertado muito interesse a respeito dessa região do estado do Maranhão. 

Essa divulgação positiva ocorreu com o intuito de contribuir para a promoção 

de diálogos com base nos princípios da sustentabilidade, onde, assumimos nossos 

papéis perante nossas convicções e muitas dúvidas sobre qual a melhor direção a 

seguir, questões estas que serão dirimidas durante o caminhar. 
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DIGNIDADE, RESPEITO E ASPECTOS RELIGIOSOS: DESAFIOS E 

ENTRAVES NA VIVÊNCIA DE PACIENTES TERMINAIS 

Ianne Paulo Macêdo264 

 

RESUMO: A presente comunicação tem por objetivo compreender as 

representações da religião para sujeitos terminais. Ao passo que, buscar-se-á 

verificar em que medida os aspectos religiosos, contribuem para que a pessoa nesse 

momento tenha sua dignidade respeitada no que tange às escolhas relativas ao fim 

da vida. Para tanto, utilizar-se-á o referencial metodológico de cunho etnográfico 

contando como técnicas: entrevistas e observação participante no espaço religioso 

Casa de Aruanda. Tendo em vista que, este locus trabalha com a Umbanda e o 

Santo Daime, ademais o espaço oferece ainda, terapias paliativas em pacientes 

considerados pela medicina alopática como terminais. Como arcabouço teórico 

utilizaremos autores como Morin, Geertz, Laplantine, Le Breton, Turner, Durkheim, 

Elias, dentre outros, para melhor compreender as representações culturais deste 

universo.  

Palavras-chave: RELIGIÃO. SAÚDE. CULTURA.  

 

1. Adoecer e morrer na cultura ocidental 

Para cada tipo de cultura e religião, os povos entendem, sentem e expressam 

o conceito de morte de maneira diferente. Para além da depreciação do corpo 

biológico, está a perda da individualidade do ser humano, no qual essa caracteriza 

a morte social  que lança à consciência da própria mortalidade do humano. Talvez 

seja por essa razão que a morte, ou o morrer são assuntos pouco comentados, 

evitados ou mesmo isolados, não sendo restrito apenas na sociedade brasileira, mas 

abrangendo a maioria das sociedades Ocidentais.  

Analisando a morte a partir de outros momentos históricos (como no período 

medieval, por exemplo), a morte ocorria em público, procuravam não apoiar-se na 
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individualidade e sim em um ser pertencente ao grupo, a confirmação de uma 

separação irreparável. Realidade que não era tão distinta de como acontece na 

cultura indígena, pois com  os indivíduos que estavam prestes a morrer, reuniam-se 

os familiares, onde o moribundo contava histórias e rezava por todos. Acreditava-se 

que os espíritos percebidos eram maléficos, malvados ou caprichosos, no caso de 

serem bons não incomodavam ninguém (MESQUITA, 2006).   

Segundo (BELLATO e CARVALHO, 2005), nas sociedades indígenas a morte 

acontecia da seguinte forma: 

“…Morria-se sempre em público, pois nunca se estava só, 

fisicamente, no momento da morte. Elas construíam, portanto, 

sistemas de defesa contra a angustia da morte, embasados em 

ritos e crenças que buscavam dar ao ser humano ilusão de 

perenidade e, por não se apoiarem na individualização e sim 

na participação da pessoa no seio do grupo, não concebiam a 

morte como ausência ou separação irreparáveis.(BELLATO e 

CARVALHO, 2005) p. 4” 

Entretanto, com o desenvolvimento do capitalismo e advento da modernidade, 

o sujeito adoecido, que ficava lotado em sua residência no aconchego familiar e dos 

demais, desloca-se para o hospital e, quando em estágio grave para a Unidade de 

Terapia Intensiva (UTI). Ambiente esse, isolado, com janelas fechadas, luz artificial, 

temperatura constante mantida pelo ar condicionado e equipamentos técnicos, sob 

os cuidados exclusivos dos profissionais da saúde, com os sujeitos- que passam 

para a condição de pacientes- que se encontram em situações limite entre a vida e 

a morte.  

Todavia, o processo de ficar doente vai acarretar sempre na presença da dor 

que também pode ser física, mas também é emocional, relacionada diretamente com 

a consciência da nossa finitude e da nossa fragilidade humana, pois a dor passa a 

se apresentar como um sintoma presente na maioria das doenças seja como 

manifestação direta ou como parte do processo diagnóstico e terapêutico de uma 

doença.  

Contudo, diante da compreensão que permeou de que a dor é uma 

experiência individual, atualmente constatamos que a sua intensidade é variável em 

decorrência de fatores como o fisíco/biológico (sexo, idade), o suporte social e 

cultural, e que assim não é uma condição dependente somente do tipo de estímulo 
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nociceptivo265. Nessa discussão para a medicina alopática avaliar a dor é preciso 

acreditar no paciente.  

A doença por sua vez também pode ser considerada um tipo de morte. Para 

algumas culturas e religiões sentir dor (ou adoecer) pode estar relacionado à 

expiação de culpa ou ser parte natural do processo de ficar doente.  

De qualquer forma, a doença coloca o indivíduo em contato com sua 

fragilidade e finitude; ou seja, ele é afastado das suas atividades rotineiras, pode 

sofrer paralisias, mutilações, enfrenta muitas vezes a dor ao longo do tratamento e 

percebe-se enquanto ser mortal. 

 

2. Vivendo com a morte: os sujeitos desenganados pela medicina alopática 

Considerando o relato entre a morte e o homem ocidental, discorrendo sobre 

os aspectos subjetivos que envolvem a dialética morte/vida e os enfrentamentos que 

daí decorre ao lidar com a finitude, cabe a partir de então identificar os recursos e 

artifícios que o individuo ocidental moderno e desenganado pelos profissionais da 

saúde, dispõe para ter uma qualidade de vida. Entre esses recursos destaca-se a 

busca religiosa/espiritual para lidar nos momentos finais da vida. 

Entretanto, a medicina positivista não poderia ausentar-se totalmente desse 

processo, conduzindo estudos voltados a Medicina Paliativa aproximadamente 

quarenta anos atrás, e hoje se tornou uma especialidade (em alguns países como a 

Inglaterra, Estados Unidos, França, Canadá, dentre outros). Especialidade esta, que 

visa tratar pacientes com doença ativa e prognóstico reservado, desviando assim o 

foco de suas atenções da cura para a qualidade de vida. 

A esse respeito: 

“Cuidado Paliativo é a abordagem que promove qualidade de 

vida de pacientes e seus familiares diante de doenças que 

ameaçam a continuidade da vida, através de prevenção e alívio 

do sofrimento. Requer a identificação precoce, avaliação e 

                                                           
 

 

 

265 Estimulação de um nervo que provoca manifestação de dor ou reflexo evidente. 
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tratamento impecável da dor e outros problemas de natureza 

física, psicossocial e espiritual.” (OMS, 2002.) 

Neste sentido, de busca do alivio da dor, do cessar do sofrimento físico e no 

enfrentamento da morte, é que as terapias de cunho espirituais surgem como 

tentativa de suprir o mal estar do físico corpóreo e psicológico do individuo 

desenganado. Uma vez que o paciente situado no quadro que a medicina classifica 

“fora de possibilidades de cura terapêutica”, e com a necessidade do contato com a 

dimensão espiritual, terapias alternativas à biomédica são buscadas (quase sempre 

como ultimas alternativas), como as práticas terapêuticas neoesotéricas que 

configuram o fenômeno da Nova Era, (que por sua vez não é uma religião, mais 

engloba a junção de princípios de várias tradições orientais, ocidentais, antigas, 

recentes). 

Na cidade de Teresina, o universo novaeristas faz combinações e 

cruzamentos com elementos das tradições indígenas, umbandistas, católicas, 

espíritas kardecistas, budistas, dentre outras. Um exemplo desse sincretismo, 

podemos citar a Casa de Aruanda266, tendo em vista que, este locus  trabalha com a 

Umbanda e o Santo Daime, ademais o espaço conta ainda com terapias paliativas 

em pacientes considerados pela medicina alopática como terminais.  

Entre as terapias para o sujeitos desenganados, a Casa de Aruanda oferece 

o atendimento com entidades da umbanda em que esses defumam, pronunciam 

rezas, fazem desobssessão, realizam passes, acendem velas e incensos;  sendo 

ainda oferecida a ingestão da ayahuasca267. Esse ritual promove estados alterados 

de consciência, denominado pelos nativos de “miração”, que promove a limpeza do 

                                                           
 

 

 

266 A Casa de Aruanda é um dos principais templos umbandistas de Teresina, no entanto nos últimos tempos o 

espaço está inserindo cerimônias com o Santo Daime e terapias de cunho xamânicas. O espaço é bastante 

frequentado e apresenta um publico bastante diversificado. 

 
267 Nome quíchua de origem inca, refere-se a uma bebida sacramental produzida a partir da decocção de duas 

plantas nativas da floresta amazônica: o cipó Banisteriopsis caapi (mariri ou jagube), que serve como IMAO e 

folhas do arbusto Psychotria viridis (chacrona ou rainha) que contém o princípio ativo dimetiltriptamina. Seu 

uso se expandiu pela América do Sul e outras partes do mundo com o crescimento de movimentos religiosos 

organizados, sendo os mais significativos o Santo Daime,  a União do Vegetal, a Barquinha, além de dissidências 

destas e grupos (núcleos ou igrejas) independentes que o consagram em seus rituais. 
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corpo físico e espiritual. Nesse espaço também foi identificado uso de outras bebidas 

com poderes psicoativos: a jurema268, e ainda um outro ritual de cura: prática do 

kambô (trata-se da retirada de uma substância líquida do corpo do sapo que é 

administrada nos adeptos via oral ou via muscular (injetada) conhecida como “vacina 

do sapo”.  

Através do recolhimento de entrevistas na Casa de Aruanda a eficácia das 

terapias espirituais, sob o ponto de vista dos religiosos é colocada como positiva 

sendo relatado casos de cura total, quando o tratamento biomédico é associado ao 

espiritual, uma vez que o biomédico trata da patologia do corpo e as terapias 

alternativas cuidam da mente, do estado de espirito, das emoções; fatores 

fundamentais para um bom funcionamento do corpo.  

Contudo sob o olhar clínico, essas terapias são apenas “paliativas”, sem 

nenhum vigor cientifico, e geralmente só são “autorizadas” pelo médico quando a 

medicina alopática já não tem nenhum recurso a oferecer, pois é alegado pela equipe 

de profissionais de saúde que qualquer inferência diferente da recomendação 

médica pode agravar o quadro de saúde do adoecido. 

Ressalta-se que no Brasil com tantas religiões, crenças e tradições é 

frequente uma dissonância de convicções religiosas entre paciente, familiares e 

equipe médica. A falta de conhecimento médico a respeito do tema banaliza a 

experiência legítima daqueles que morrem e impede um atendimento adequado. 

Dessa forma, oferecer o atendimento espiritual como parte do serviço de 

saúde é permitir ao beneficiado expressar seus sentimentos e emoções conversando 

abertamente sobre a morte e o morrer e ajudando-o a participar de todas as decisões 

referentes a seu tratamento e aos desejos finais (MANUAL DE CUIDADOS 

PALIATIVOS). 

                                                           
 

 

 

268 É uma bebida à base de infusão das folhas da jurema, com casca do tronco e da raiz misturado com mel de 

abelha, garapa de cana-de-açúcar e cachaça. Segundo a crença indígena, possui poderes milagrosos, emanando 

fluidos benéficos. Em sua parte externa existe uma camada de lodo empregada em defumações, para o banho de 

limpeza. Da casca, flor, e folhas são extraídas emulsões para o preparo de bebidas, banhos aromáticos para afastar 

entidades maléficas e fortificar os mestres.  
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Nessa condição, o sujeito desenganado é muitas vezes impedido de sentir e 

expressar suas emoções, destinado a um sofrimento solitário e discreto. Isso porque 

os profissionais – que lidam cotidianamente com a morte – não estão preparados 

para lidar com o indivíduo em sua plenitude enquanto ser humano dotado de 

emoções e valores. Baseada no paradigma positivista, a formação e atuação de 

profissionais na área da saúde tendem a lidar com a doença e a morte do ponto de 

vista estritamente técnico (Klafke, 1991; Kovács, 1991, 2002); ou seja; a equipe de 

profissionais de saúde é formada para curar a doença e não para lidar com a pessoa 

e sua subjetividade. 

Torna-se possível analisar a morte por diferentes ângulos e a perceber as 

diferentes maneiras sobre como o processo da morte ou do morrer, pode ser 

suavizado e tranquilo com o suporte que a religiosidade proporciona aos indivíduos, 

indispensável ao paciente em quadro paliativo, sendo lamentável a limitação desse 

suporte espiritual nos hospitais ser restrito a existência de uma capela com imagens, 

ou ainda a ignorância de alguns profissionais de saúde (médicos em sua maioria) 

em ridicularizar ou proibir as terapias de cunho espiritual; não considerando o bem 

estar do paciente; o que por sua vez, é um dos princípios base dos Cuidados 

Paliativos. 

Lembramos então de Norbert Ellias, (2001) no comentário que faz sobre as 

múltiplas tentativas de explicações para o futuro posterior à morte serem de ordens 

muito subjetivas e que estimulam o imaginário humano.  

Nessa busca de respostas a religião surge minimizando o abismo da ausência 

de afirmativas e trazendo “confortos” através de explicações que diminuem as 

angústias interiores sobre o desconhecimento da morte, e dessa forma se aproxima 

desde os tempos mais antigos as atuais da religião. 

A ideia precisa de que se faz de uma vida posterior à morte pela religião, para 

aquele que se coloca, pelo pensamento, na vida espiritual que é indefinida; a vida 

corporal não é mais que uma passagem, uma curta estação num país ingrato. As 

vicissitudes e as tribulações da vida não são mais que incidentes que recebe com 

paciência, porque sabe que não são senão de curta duração, e devem ser seguidos 

de um estado mais feliz; a morte nada mais tem de apavorante, e não é mais a porta 

do nada, mas da libertação que abre, ao exilado, a entrada de uma morada de 

felicidade e de paz. Sabendo que está em um lugar temporário, e não definitivo, 
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recebe as inquietações da vida com mais indiferença, e disso resulta, para ele, uma 

calma de espírito que lhe atenua a amargura.(KARDEC, 1989) p. 44. 

Portanto, a religião abrange ainda, uma questão da linguagem, da ideologia e 

concepção de mundo, e serve como intermediário entre a razão e as angústias que 

envolvem a morte; e pensando na cultura ocidental cabe uma reflexão sobre o 

cristianismo, mais precisamente uma ligação de morte com a morte de Cristo, um 

sofrimento, e uma certeza de uma vida futura no Paraíso, ou no inferno, conforme a 

conduta de cada mortal. Busca-se, também, nas palavras bíblicas, suporte para essa 

dimensão de vínculo entre morte e salvação. “A fé das pessoas expressa um 

arcabouço teológico de experiência pessoal e familiar. Expressões como fé e 

liberdade também estão presentes na conceituação de morte” (MESQUITA, 2005, 

p.166). 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As ciências sociais contribuem com estudos sobre o final da vida e a morte 

desde o início do século XX, inicialmente abordando as representações e os rituais 

da morte na perspectiva etnográfica. Desde a década de 1960, há o ressurgimento 

do interesse sobre esse tema, quando as transformações nas práticas relativas à 

morte se tornaram objeto de estudo (MENEZES, 2004). Oigman (2007) também 

recobra a caminhada histórica sobre esse campo de estudos: 

Os estudos sobre o fim da vida e a morte tornaram-se um 

campo de investigação da etnografia no início do século XX, a 

partir dos trabalhos de Durkheim, Mauss e Radcliff-Brown, 

entre outros. Segue-se um enorme período sem produção 

intelectual nesse campo e é somente a partir dos anos 1960/70 

que são retomadas as reflexões sobre o tema. Este simbólico 

silêncio é também pensado pelos historiadores, sociólogos e 

antropólogos, e sob a seguinte perspectiva: a mudança na 

relação entre o homem moderno e a morte. (p. 248) 

Em cada momento histórico existe um significado atribuído à morte, que 

inicialmente encontra-se “[...] externo ao indivíduo, pertencendo à cultura. À medida 

que esse significado é internalizado ,transforma-se num instrumento subjetivo da 

relação do indivíduo consigo mesmo” (COMBINATO;QUEIROZ, 2006, p. 214). 

Segundo Elias: 
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Há várias maneiras de o ser humano lidar com a finitude: a 

morte pode ser “mitologizada”na perspectiva de outra vida, 

maneira mais antiga e comum de encará-la; podemos evitar a 

morte afastando-a de nós, reprimindo ou assumindo uma ideia 

de imortalidade; e podemos encarar a morte como parte da 

existência. A forma de lidar com a morte é aprendida, uma vez 

que a compreensão da morte e os rituais fazem parte da 

socialização dos indivíduos (ELIAS, 2001). 

Como o nascer, a morte faz parte do processo de vida do ser humano. 

Portanto, é algo extremamente natural do ponto de vista biológico. Entretanto, o ser 

humano caracteriza-se também e, principalmente, pelos aspectos simbólicos, ou 

seja, pelo significado ou pelos valores que ele imprime às coisas. Por isso, o 

significado da morte varia necessariamente no decorrer da história e entre as 

diferentes culturas humanas. 

Para o homem ocidental moderno, a morte e a doença passaram a ser 

sinônimos de fracassos, impotência e vergonha. Tenta-se vencê-la a qualquer custo 

e, quando tal êxito não é atingido, ela é escondida e negada, nesse ponto como 

concorda Le Breton “a medicina repousa sobre uma antropologia residual, ela 

apostou no corpo, estimando possível cuidar da doença (percebida como 

estrangeira) e não de um doente enquanto tal”. O cuidado com esse outro “o doente” 

fica por conta das técnicas alternativas e complementares. Assim, profissionais de 

saúde são formados para lidar tecnicamente com os fenômenos da doença e da 

morte. Ou seja, o profissional é formado para curar a doença, combater a morte; e 

não para lidar com a pessoa doente ou a pessoa que está morrendo. 

O corpo humano é considerado uma máquina que pode ser analisada em 

termos de suas peças; a doença é vista como um mau funcionamento dos 

mecanismos biológicos, que são estudados do ponto de vista da biologia celular e 

molecular; o papel dos médicos é intervir, física ou quimicamente, para consertar o 

defeito no funcionamento de um específico mecanismo enguiçado [...] Ao concentrar-

se em partes cada vez menores do corpo, a medicina moderna perde 

frequentemente de vista o paciente como ser humano. (CAPRA, 1982, p. 116) 

Portanto, observamos que no processo do adoecimento e da morte, em cada 

tempo e cultura existe um significado atribuído a ela. Inicialmente, esse significado é 

externo ao indivíduo, pertencendo à cultura. À medida que esse significado é 

internalizado, transforma-se num instrumento subjetivo da relação do indivíduo 
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consigo mesmo. E assim, o significado externo adquire um sentido pessoal para o 

indivíduo. Através da atividade e das relações sociais que se estabelece com o meio, 

o indivíduo internaliza esses conteúdos e significados a partir de sua própria 

experiência e história de apropriações (ou seja, sua subjetividade). Dessa maneira, 

o conteúdo que tinha um significado externo passa por uma mediação psíquica e 

adquire um sentido pessoal, singular, único para cada pessoa. 

Assim concluímos com Morin lembrando que essa consciência da morte frente 

ao pensamento mítico-mágico-místico pode ser entendida como a elaboração por 

meio das mitologias e rituais elaboram uma adaptação a morte, pois o autor afirma 

que há uma adaptação e inadaptação a morte, revelando no momento de finitude a 

representação da religião o homem, que cria uma transmortalidade;  uma vez que 

como lembra Rodrigues (2011) : “as mitologias e os rituais afirmam que não há morte, 

que há apenas uma passagem”. Essa visão sobre a vitória da vida contra a morte 

empreendida pelas religiões, mitologias e rituais produz um domínio de saberes e 

cuidados sobre o processo de morte (aqui apresentado como “não morte”) que é 

difundido por religiosos. 
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NOVOS PROFETAS DO APOCALIPSE 

Renan William Dos Santos269 

 

Resumo: “Qual será o fim do mundo?”. Eis uma pergunta com muitos sentidos. 

Começando pela ambiguidade da palavra “fim”: pode-se referir ao “alvo”, para “onde” 

o mundo deve ir, seu “destino”, seu “sentido”; ao mesmo tempo, pode-se referir ao 

“como”, de que “maneira” o mundo vai acabar. Finalidade e final. É em torno dessas 

duas noções quase unas que diversas instituições e seus especialistas digladiaram-

se ao longo do tempo para se estabelecerem como os legítimos profetas do 

apocalipse. Esse artigo visa refletir sociologicamente sobre os novos aspectos das 

imagens modernas do fim do mundo, principalmente a partir dos movimentos 

ambientalistas, e, de forma secundária, a partir de outras doutrinas políticas, 

científicas ou econômicas que também procuram discorrer sobre o fim do mundo. 

Palavras-chave: Escatologia, Sociologia da religião, Secularização. 

 

Introdução 

Este texto se baseia em alguns dos resultados das minhas iniciações 

científicas (SANTOS, 2013; 2014) e também da pesquisa que venho desenvolvendo 

no mestrado, com o título O apocalipse agora é verde: ambientalismo e religião na 

construção da nova paisagem de fim do mundo, pesquisa esta que é focada em 

apenas uma parcela desses novos profetas do apocalipse: os ambientalistas. 

Mas minha intenção aqui é um pouco mais abrangente e, obviamente, mais 

superficial. Novos profetas do apocalipse. Num simpósio que tem como tema de 

fundo a discussão sobre a teoria da secularização270, a qualificação “novos” tem uma 

importância decisiva, pois a novidade consiste, justamente, no fato desses “profetas” 

                                                           
 

 

 

269 Mestrando no departamento de pós-graduação em sociologia da Universidade de São Paulo (USP), com 
apoio financeiro da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e da Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), processo n˚ 2015/02123-8. 
270 Simpósio Temático 01: Diversidade religiosa na sociedade secularizada. 
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não saírem mais do campo religioso, e sim desse campo secular e secularizante que 

é a nossa ciência moderna. 

Antes de entrar na análise propriamente dita, cito um trecho de um conto de 

Luís Fernando Veríssimo (2011), intitulado Em algum lugar do paraíso, que deve 

servir como um disparador literário para se fazer sentir, nem que seja de forma 

aproximativa, o tipo de agonia que atormenta a humanidade todas as vezes em que 

ela se empenha em tratar do tema do fim dos tempos. 

Adão, sozinho no Paraíso, era um homem feliz porque era um 

homem sem datas. Mas quando Deus colocou Eva ao lado de 

Adão, a primeira coisa que ela perguntou, ainda úmida a 

criação, só para puxar assunto, foi: “Que dia é hoje?”, e ele 

sentiu que sua paz terminara. Ele era um homem no tempo. 

Um homem com um ontem e um amanhã, e um futuro 

estendido à sua frente como um imenso pergaminho, 

esperando para ser preenchido (VERISSIMO, 2011: 7). 

Nesse conto, a desgraça do homem, aquilo que o arranca da paz paradisíaca, 

é o surgimento do tempo. Tempo não só como marcador, mas como demanda de 

ação. É preciso fazer o futuro, não se pode mais apenas desfrutar do presente. A 

volta ao paraíso, o eterno presente, portanto, precisa, inevitavelmente, passar pelo 

fim do tempo. Ou melhor, pelo fim dos tempos. 

 

1. Quem tem medo do fim do mundo?  

Talvez seja esse o motivo de sermos tão ansiosos pelo apocalipse. Segundo 

uma pesquisa de 2012, do instituto Ipsos Global Public Affairs, feita em 21 países, 

14% da população mundial esperavam ver o fim do mundo ainda durante suas vidas 

(IPSOS, 2012). 2012, inclusive, foi o ano de uma famosa profecia apocalíptica que, 

obviamente, não se realizou: a dos maias. Foi essa história que motivou a citada 

pesquisa da Ipsos, e que também motivou minha primeira pesquisa nesse assunto 

(SANTOS, 2013). 

Essa pesquisa, que comecei no segundo semestre de 2012, no calor do 

momento, me forneceu algumas das primeiras balizas para se pensar a questão do 

fim do mundo na contemporaneidade. Dentre elas, destaco a constatação de que o 

discurso científico que se embutiu nas profecias maias foi o grande responsável pela 

sua aceitação e disseminação. Resumidamente, pude verificar que foi nos anos 1980 
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que começaram a circular rumores sobre profecias associadas ao fim do calendário 

maia em 21 de dezembro de 2012. Escritores voltados ao misticismo, como José 

Argüelles no livro O fator maia (1984), aproveitaram-se dessas associações para 

vincular alguns conceitos da New Age – movimento religioso que espera uma 

renovação da humanidade associada ao ingresso na era de Aquário271 (MAGNANI, 

1999) –, como a ideia de que a data marcaria a já tão esperada mudança radical de 

postura do homem perante o mundo e seus semelhantes. Porém, esses discursos 

apocalípticos só começaram a ganhar força quando elementos não esotéricos foram 

incorporados às profecias, isto é, indícios  “cientificamente comprovados” de 

aumento de intensidade das erupções solares, medições geológicas de 

enfraquecimento do campo magnético da Terra, previsão de alinhamento do sistema 

solar com o centro da galáxia etc. Apenas partir do momento em que as profecias se 

vestiram de previsões científicas houve uma afinidade eletiva entre elas e nossa 

sociedade. Isso, por si só, já indicava que a hegemonia religiosa sobre o tema 

apocalíptico poderia já não ser tão absoluta. 

Em meio a essa proliferação de discursos apocalípticos “cientificizados”, 

diversos governos e agências científicas trataram de desmentir as profecias e 

amenizar os ânimos por meio da divulgação de seus dados e previsões sobre o 

destino do mundo. A Agência de Pesquisas Espaciais Americana, por exemplo, criou 

e divulgou uma página em seu site para provar que o mundo não acabaria em 2012 

(NASA, 2012). Igualmente, algumas religiões institucionalmente sólidas rechaçaram 

o discurso mítico que não provinha de suas próprias raízes proféticas. Mesmo assim, 

diversos grupos e movimentos se formaram, levando a sério as previsões do fim do 

mundo para 21 de dezembro de 2012 (SANTOS, 2013). 

A partir disso, podemos dizer que aquilo que é considerado como uma 

ameaça à população e ao planeta é arbitrário e socialmente construído em cada 

contexto histórico específico. Não existem preocupações apocalípticas naturais, 

inextinguíveis e imutáveis. Na medida em que, por exemplo, a falta de água e a 

                                                           
 

 

 

271 Período no qual o nascimento do Sol passa ocorrer não mais constelação astrológica de Peixes, mas na de 
Aquários – algo esperado para algum período indeterminado do século XXI. 
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qualidade do ar; ou ainda o grau de ascetismo e de comunhão, se tornam problemas 

coletivos em um certo local, a partir do momento em que determinada instituição (por 

meio de seus especialistas) aponta, com eficácia socialmente reconhecida, 

determinados fatores como uma ameaça à espécie humana (ou ao “povo escolhido”, 

por exemplo, nos famosos casos de milenarismo), os mais diversos modos de ação 

e interpretação do mundo podem ser constituídos. 

Por exemplo, conforme a fonte dos prognósticos escatológicos, podem ser 

justificadas desde a adoção de práticas voltadas ao desenvolvimento sustentável, 

até atitudes extremas como a da seita religiosa Verdade Suprema que, com o 

objetivo proclamado de “sobreviver ao apocalipse iminente, salvando o Japão e o 

mundo”, despejou gás sarin em três trens do metrô de Tóquio para mostrar sua força 

frente a uma imaginária corporação que buscava destruir o mundo (CASTELLS, 

1999: 124).  

As inversões magnéticas, erupções solares e tsunamis das “profecias maias”, 

ou o aquecimento global dos ambientalistas, ou ainda a conspiração das empresas 

multinacionais da Verdade Suprema são apenas alguns poucos exemplos, que 

poderiam ser multiplicados, de como personagens e roteiros seculares (e não mais 

religiosos, como bestas, dilúvios e chuvas de enxofre) são cada vez mais 

preponderantes nos cenários modernos do apocalipse. 

E a secularização não atinge apenas nossos medos escatológicos, atinge 

também nossas esperanças. Já é lugar comum na literatura científica, por exemplo, 

afirmar que o marxismo expressava uma forma de escatologia secularizada (COHN, 

1970; CRUZ, 2001; DELUMEAU, 1997; LOWY, 2010; SUNG, 2001) que buscava 

realizar o paraíso, a superação das necessidades e conflitos humanos 

(eminentemente resultantes da escassez material) ainda na Terra, por meio da 

revolução proletária e a consequente liberação das forças produtivas. Como se verá 

mais adiante, essa tentativa de usurpar o tema do paraíso não passou despercebida 

pela própria esfera religiosa. Tal como o cristianismo, o socialismo adota certa 

interpretação da história que é dotada de um ponto de consumação fixado no futuro, 

um sentido, um ápice. Mas, diferentemente da escatologia religiosa e também da 

ambiental, o passado, na escatologia secular do progresso, ganha ares de atraso, 

de trevas que deveriam ser iluminadas e superadas, e não de uma pureza 

paradisíaca que posteriormente se degenerou – imagem esta que é comum ao 

cristianismo e ao ambientalismo. Cabe ainda lembrar que a própria ideia de um 
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paraíso terrestre, tão cara ao socialismo, também não é estranha ao cristianismo 

primitivo e a judaísmo, que reiteradamente desembocavam em movimentos 

messiânicos e milenaristas. Se bem que, cabe ressaltar, esse reino dourado terrestre 

dos milenaristas seria instaurado não por mãos humanas, mas, em última instância, 

por uma intervenção divina. 

 

2. Ciência e religião na briga pelo apocalipse 

Não se pode, porém, afirmar simplesmente que a esperança religiosa gerou 

a esperança socialista, como se uma fosse o desenvolvimento natural da outra. As 

coisas não se dão dessa forma. É preciso investigar “o que” e “quem” estava em jogo 

para constituir a aposta de uma realização do reino celeste por mãos humanas, bem 

como de sua destruição. Não basta dizer, por exemplo, que houve uma 

secularização do milenarismo, como se a modernidade jogasse sobre ele um pó 

mágico que o afastasse da religião e o aproximasse da ciência. Essas mudanças 

são o resultado acumulado das mais diversas dinâmicas entre os indivíduos e 

grupos, no plano histórico e social concreto. Os movimentos sociais, os agentes e 

instituições de diferentes campos, religiosos e seculares, fundamentavam sua 

posição e atacavam as outras ganhando assim uma legitimidade socialmente 

reconhecida, isto é, elas buscavam tornar sua posição como a mais universal, 

racional, natural etc. do que as demais.  

É sob essa ótica que podemos entender, por exemplo, a fala de Bento XVI 

(2007), segundo o qual:  

a época moderna desenvolveu a esperança da instauração de 

um mundo perfeito que, graças aos conhecimentos da ciência 

e a uma política cientificamente fundada, parecia tornar-se 

realizável. Assim, a esperança bíblica do reino de Deus foi 

substituída pela esperança do reino do homem, pela esperança 

de um mundo melhor que seria o verdadeiro “reino de Deus”. 

Esta parecia finalmente a esperança grande e realista de que 

o homem necessita. Estava em condições de mobilizar – por 

um certo tempo – todas as energias do homem; o grande 

objetivo parecia merecedor de todo o esforço. Mas, com o 

passar do tempo fica claro que esta esperança escapa sempre 

para mais longe (BENTO XVI, 1997: 47-8). 
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O que podemos ver nessa crítica religiosa às pretensões político-científicas é 

que, no fundo, a própria estratégia de ser a “chave”, o meio legítimo e único de se 

acessar um reino superior, sem sofrimentos e necessidades, não é alterada. A 

contenda gira em torno das vias de realização desse reino: deve-se alcançá-lo pela 

fé e boa conduta moral, ou pelo progresso científico, econômico e político, com um 

relacionamento mais harmonioso com o planeta etc. Sua futura existência, contudo, 

não é questionada, é um pressuposto, um bem sob o qual se quer ter a legitimidade 

de oferecimento. Mais conhecimento, mais política, mais progresso e mais 

sustentabilidade; ou mais fé, mais moralidade e mais devoção. 

Vejamos outro exemplo:  

Quando os homens julgam possuir o segredo de uma 

organização social perfeita que torne o mal impossível, 

consideram também poder usar todos os meios, inclusive a 

violência e a mentira, para a realizar. A política torna-se então 

uma “religião secular”, que se ilude de poder construir o Paraíso 

neste mundo. Mas qualquer sociedade política, que possui a 

sua própria autonomia e as suas próprias leis, nunca poderá 

ser confundida com o Reino de Deus (João Paulo II, 1991). 

A intenção do papa nesse discurso tem alguns aspectos importantes. Há aí o 

pressuposto de que a esperança terrena é inferior à celeste, é mais vil, impura. Há 

também o cálculo de que uma desilusão recairia sobre aqueles crentes na 

possibilidade do paraíso terrestre. Ora, a promessa do reino celeste não pode ser 

desmentida nem pelas experiências pessoais nem pela história de tentativas 

anteriores fracassadas, assim ela estaria imune a tal desilusão. Restar-nos-ia, 

portanto, apostar nossas fichas. O embate não poderia ser mais claro. A busca do 

monopólio legítimo de oferecimento do paraíso e do saber sobre o fim do mundo está 

aí mais do que explícita.  

Há de se ressaltar, porém, que esse embate não acontece apenas entre o 

campo secular e religioso, ocorre também internamente a cada um deles. Por 

exemplo, muitos discursos ambientalistas colocam a própria crença 

desenvolvimentista no progresso tecnológico como principal motivo da degradação 

atual do mundo. Além disso, essa crença no progresso também seria responsável 

pelo desenvolvimento das armas de destruição e massa, pelo lastro de poluição e 

ainda pelo efeito degenerativo no modo das pessoas relacionarem-se entre si e com 
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o planeta. A tecnologia, antes sonhada como meio de construir um milênio secular, 

pautado na superprodutividade, na cura de todas as doenças e prolongamento 

indefinido da vida, traria em si a marca do fim do mundo desiludido que o homem 

pode causar por sua própria conta. 

Essa desilusão com a escatologia do progresso pode ser ilustrada com uma 

reportagem da BBC, na qual Nick Bostrom, diretor do instituto “Futuro da 

Humanidade”, da Universidade de Oxford, afirmou que existe uma possibilidade 

plausível de que este venha a ser o último século da humanidade. Segundo a 

reportagem, “o diretor do instituto compara as ameaças existentes a uma arma 

perigosa nas mãos de uma criança. Ele diz que o avanço tecnológico superou nossa 

capacidade de controlar as possíveis consequências” (COUGHLAN, 2013). Na 

mesma linha, Martin Rees, ex-presidente da Sociedade Real de Astronomia 

britânica, diz que “este é o primeiro século na história mundial em que as maiores 

ameaças provêm da humanidade”. “Existe um gargalo na história da humanidade. A 

condição humana irá mudar. Pode ser que terminemos em uma catástrofe ou que 

sejamos transformados ao assumir mais controle sobre a nossa biologia. Não é 

ficção científica, doutrina religiosa ou conversa de bar” (Idem, 2013). Novamente, a 

contraposição ao senso comum e ao senso religioso, aqui, não é gratuita. 

Esse medo de que a própria humanidade, por meio da ciência, se torne o 

coveiro da história, tem sua expressão mais exacerbada no chamado “apocalipse 

zumbi”. É crescente o número de filmes, séries e livros retratam esses cenários 

catastróficos de fim do mundo, onde o que restou da outrora florescente e 

esperançosa humanidade definha pelas ruas em busca da carne de sobreviventes. 

E esses cenários não ficam pairando apenas na mente imaginativa de autores e 

diretores. A possibilidade do surgimento de um vírus que afete o comportamento 

humano dessa maneira é levada a sério por diversos pesquisadores (RUIC, 2013; 

TERRA, 2013). De qualquer maneira, sendo verídica ou não, o que importa é que a 

legitimidade reclamada para esse cenário apocalíptico, como em todos os casos que 

estamos citando aqui, é científica, portanto, secular. O apocalipse zumbi mereceria 

toda uma análise à parte que não cabe ser feita aqui, mas não poderíamos deixar de 

citá-lo. Afinal, nela vemos a manifestação do oposto simétrico à espera milenarista: 

um fim do mundo no qual todos adentram não à vida, mas à morte eterna. 
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Conclusão 

Reitero, portanto, a constatação empírica de que a reivindicação de uma base 

científica (ainda que errônea em muitos casos) para as formulações das profecias 

apocalípticas é um indicador do avanço da secularização e do desencantamento do 

mundo (Pierucci, 2003; 1997). Não mais revelações, mas previsões. Ao invés de 

uma leitura mais acurada das escrituras sagradas, uma análise mais acurada de 

dados objetivos. Acontecimentos fortuitos, e não mais desígnios divinos. 

Discordo enfaticamente de alguns pesquisadores dessa nossa área 

“impuramente acadêmica” (Pierucci, 1999), que é a sociologia da religião, segundo 

os quais a construção de indicadores para afirmar que há mais ou menos 

secularização, mais ou menos desencantamento do mundo, sejam irrelevantes para 

o avanço do conhecimento. Será que um físico pensaria o mesmo de seus 

indicadores de temperatura e pressão? Ou um químico de seu indicador de pH? Ou 

ainda, para não nos limitarmos às ciências naturais, será que um economista 

pensaria o mesmo dos indicadores de renda? E um pedagogo sobre os indicadores 

de analfabetismo? É dispensável dizer que, em qualquer ciência levada à sério, 

mensurar as coisas é indispensável. 

Será que ao dizer que estas constatações do avanço da secularização são 

inúteis, na verdade estão mesmo é dizendo que são incômodas, por causa do apego 

platônico, ou por que não sádico, do pesquisador por seu objeto de pesquisa? 

Doa a quem doer, nessa seara escatológica a secularização avança, e avança 

vorazmente. Não à toa, são as narrativas apocalípticas dos ambientalistas que mais 

comovem tanto os agentes como as instituições e governos de todo o mundo 

globalizado de hoje. Ninguém é poupado da responsabilidade nem pode se eximir 

das urgentes ações que o discurso ambientalista demanda. Como face oposta da 

destruição que eles anunciam, há, como em toda narrativa escatológica, a promessa 

de uma salvação. Adotando seus princípios ecológicos, nos dizem, pode ser que 

consigamos evitar o fim do mundo; pode ser que, evitando-o, acabemos por construir 

um mundo melhor, mais harmonioso, sustentável, consciente, um paraíso na Terra, 

um paraíso verde. O apocalipse é a sombra que se projeta frente a esse mundo ideal, 

mas que não o esconde por completo, ele pode ser visto cada vez mais nítido a cada 

passo que damos em sua direção. Basta preencher corretamente aquele 

pergaminho que a Eva nos legou em sua inocente ansiedade por puxar papo. E esse 
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novo testamento, nos dias seculares de hoje, será impresso em folhas 

reaproveitadas, biodegradáveis, e com o selo de ecologicamente corretas. 
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