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Apresentação 
 

Em julho de 2016, o conjunto dos associados à ANPUH-PB, reunidos em 

assembleia geral em Guarabira, decidiu, por unanimidade, dedicar seu XVIII Encontro 

Estadual de História ao tema “História: Desafios do Ensino, da Pesquisa e da Extensão no 

Tempo Presente”. Naquela ocasião, o país vivia os primeiros momentos de uma conjuntura 

de ruptura do Estado Democrático de Direito. O golpe de 2016 tinha por alvo constituir 

um rearranjo das relações trabalhistas e do erário público, a ponto de garantir o 

crescimento dos lucros do mercado financeiro transnacional e da classe dominante 

brasileira, baseado no agravamento das condições de exploração e superexploração da força 

de trabalho e do sufocamento dos serviços públicos mínimos. 

Em meio às medidas de limitação estreita de investimentos em serviços públicos 

pelas próximas duas décadas, extinção, na prática, da CLT, de abrandamento ao combate 

ao trabalho análogo à escravidão, de uma reforma educacional conservadora, de retrocesso 

de direitos das comunidades indígenas, dos camponeses e trabalhadores rurais, e de uma 

reforma previdenciária que, se implementada, deverá aniquilar direitos dos mais pobres sem 

prejuízo dos, efetivamente, mais privilegiados, ainda existem ameaças concretas aos direitos 

demulheres, LGBTQ e minorias historicamente excluídas. Tudo isso alicerçado em 

discursos conservadores, que bradam palavras de ordem moralistas contra ameaças 

imaginárias, cerceando a liberdade de modos de pensar, de sentir e de ser diferentes dos 

padrões estabelecidos por formas de opressão ao longo da história. 

E o que nós, historiadorxs, temos a ver com tudo isso? O avanço de pautas 

retrógradas tem manifestado seu caráter contrário às formas de livre pensamento em todas 

as áreas do conhecimento. Quanto ao conhecimento histórico, não é à toa que seus 

profissionais têm sido, constantemente, alvos preferenciais de tentativas de intimidação e 

ataques conservadores, exatamente por colocar em dúvida toda e qualquer certeza 

cristalizada em discursos políticos e morais que não resistem ao mínimo exame histórico. 

Medidas das mais variadas têm sido colocadas em prática para cercear a produção do 

conhecimento histórico nos ambientes escolares, em museus e até mesmo nas 

universidades. Se é tarefa regular, que nós, historiadorxs, pensemos sobre nossa condição, 

sobre as bases da produção e publicização do conhecimento histórico, a atual conjuntura 

torna a urgência dessas questões ainda mais prementes. Além da conjuntura, é sempre 

fundamental que analisemos com rigor nossas práticas, buscando aprimorar o exercício da 

docência, da pesquisa e da extensão. 

Assim, esperamos que o tema do XVIII Encontro Estadual de História, a ser 

realizado no período de 30 de julho a 03 de agosto de 2018, em João Pessoa, na UFPB, 

propicie intensos debates e a construção coletiva de experiências que possam contribuir 

para a elaboração de alternativas aos projetos vigentes. 

 

A Comissão Organizadora 

A Diretoria da ANPUH-PB (2017-18) 
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A DEMOCRACIA EM RECORTE: UMA ABORDAGEM ARISTOTÉLICA1 
 

Thales Britto Cantalice2 
Priscilla Gontijo Leite3 

Apresentação 
 
Cada vez mais, vem sendo dada atenção para a maneira como os homens do século XXI se 

organizam politicamente, seja no Brasil, seja no mundo, pois hoje já se sabe que as formas de 
convivência humana, muito mais conflituosas do que pacíficas, interferem diretamente nos 
destinos de uma dada sociedade. A democracia, encerrada dentro dos limites contextuais 
brasileiros, de natureza representativa e indireta, enfrenta aquilo que os gregos chamavam de 
stasis, período de agudização dos conflitos entre os grupos políticos, que ocasiona uma sensação 
de crise permanente. Na esteira desse processo paroxístico, inúmeras alternativas são aventadas 
para a saída dessa crise. Na esfera lexical, palavras como “democracia” ou “democrata” assumem 
uma conotação positiva no discurso de quem as emprega, em detrimento de “oligarquia” ou 
“tirania”, rótulos pejorativos utilizados para caluniar um grupo político considerado adversário. 
Diante de tudo isso, achou-se pertinente voltar à atenção para a concepção de democracia 
desenvolvida na obra A Política, especialmente nos livros III e IV, e para a descrição de seu 
funcionamento em Atenas, presente em A constituição dos Atenienses, livros XLVII a LXIX, como 
forma de aprofundar o entendimento acerca da vivência democrática em geral e de 
enriquecer/aprimorar as discussões políticas sobre o tema. 
 
Biografia do autor 

 
Aristóteles foi um grande filósofo grego que viveu entre os anos de 384 – 322 a.C. Nasceu 

em Estagira, localizada na parte ocidental da península calcídica, onde passou grande parte de 
seus primeiros dezessete anos de vida (ANAGNOSTOPOULOS, 2009, p. 3). Seu pai, Nicômaco, 
trabalhou como médico oficial da corte do reino de Amintas II, da Macedônia. Acredita-se que o 
jovem Aristóteles acompanhou seu pai em suas viagens ao palácio macedônico em Pelas, bem 
como aprendeu muitas coisas sobre seu ofício, explicando, assim, a inclinação que o estagirista 
tinha para a pesquisa empírica. 

  Viveu em Atenas e estudou na Academia de Platão durante 20 anos (367 – 347 a.C), 
período em que amadureceu as suas convicções filosóficas, tanto pela influência quanto pela 
divergência em relação às doutrinas platônicas (Ibidem, 2009, p. 6). Aristóteles negou a forma de 
pensar do seu mestre por julgá-la excessivamente abstrata. Para ele, os seres e os objetos são 
concretos e reais, podendo ser estudados e analisados de acordo com a sua forma, constituição, 
finalidade, etc. Em suma, tudo possui características gerais e específicas, tornado possível, assim, 
a sua classificação.  

                                                           
1 Trabalho orientado pela Profª Drª Priscilla Gontijo Leite, resultado do Projeto de Iniciação Científica (PIBIC) “A 
democracia sob o olhar de Aristóteles: reflexões a partir de A Política e A Constituição dos Atenienses”, 2017-2018. 
2 Graduando do curso de Licenciatura em História da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 
3
 Professora Adjunta de História Antiga da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 
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Suas obras sobreviventes derivam de suas anotações, e das anotações de seus discípulos, 
como resultado de suas discussões no Liceu. Constituem um conjunto chamado de “Corpus 
Aristotelicum”, em que diversos temas são burilados, tais como: ética, biologia, política, crítica 
literária, retórica, lógica, etc. Influenciaram grande parte dos intelectuais medievais e ficaram 
praticamente incontestadas até meados do século XIX, sendo, dessa forma, um dos autores 
clássicos do pensamento ocidental até hoje. 

 
Democracia em A Política, livro III: Críticas e elogios 

 
O livro III é considerado o epicentro da obra, onde nele se encontra a relação entre a 

cidade (“Pólis”) e sua forma ou regime de governo (“Politeia”); a exposição dos critérios 
definidores de cidadania; a importância da confluência entre virtude cívica (“bom cidadão”) e 
virtude ética (“bom homem”) para a unidade harmônica da cidade; a apresentação esquemática 
dos seis tipos de regimes de governo existentes, três retos (realeza, aristocracia e mesocracia4) que 
se opõem aos três desviados (tirania, oligarquia e democracia)5, acompanhada de uma análise de 
seus princípios norteadores, da concepção de justiça abrigada por cada um deles, de sua 
legitimidade, etc. 

Antes de entrar na parte em que Aristóteles caracteriza o regime democrático, é 
importante salientar o seguinte excerto do começo do livro III: “Daqui se segue que também o 
cidadão difere, necessariamente, em cada regime. E por isso a nossa definição de cidadão é, 
sobretudo, a do cidadão num regime democrático” (III, 1275b. 4-6, grifo meu). Aristóteles, 
aqui, está começando a conceituar as suas principais noções e a elucidar seus pressupostos com 
relação à política, tal como a noção de “cidadão”. Percebe-se, pelo excerto, que o modelo 
conceitual de “cidadão”, modelo este que será levado a cabo ao longo de toda a obra, é o cidadão 
de uma democracia. Sabendo que o conceito de “cidadão” está intimamente relacionado com o 
seu regime de governo (“Politeia”), sendo ele quem define os contornos da própria cidadania, 
supõe-se naturalmente um elogio implícito a esse regime, haja vista que tem os melhores critérios 
definidores de quem pode fazer parte de uma cidade (“Pólis”) ou não. Se assim não o fosse, o 
filósofo estagirista recorreria a outro modelo teórico de “cidadão”, de um outro regime6. 

Em seguida, um pouco mais a frente na obra (III, 1279a. 9-17), uma reflexão  também 
preliminar à caracterização dos regimes em geral é precipitada no corpo do texto, afirmando que, 
devido aos benefícios dos cargos públicos e do exercício do poder, os governos fundados com 
base na igualdade e completa semelhança entre os indivíduos e na rotatividade dos seus cargos 
acabam por não mais se manterem íntegros como na época pregressa. Ora, a igualdade como a 
base de um governo (Isonomia) e a rotatividade dos cargos são traços típicos da democracia 
antiga. Pode-se supor, assim, que Aristóteles, mais uma vez, deixa entrever sua opinião sobre o 
regime democrático, percebendo potencialidades em seu íntimo as quais, em sua época, não 
podiam mais se concretizar. 

Por fim, passa-se à classificação da democracia como um regime desviado (III, 1279b. 5-
10), isto é, que não visa à satisfação dos interesses da comunidade em sua totalidade, apenas de 
uma parcela desta, a parcela dos mais pobres, que é quem governa de fato (III, 1279b. 40, 1280a. 
1-6). Por ser desviado, Aristóteles esboça a razão pela qual tais regimes se desviam: sua 
concepção de justiça. Os partidários da democracia, pelo fato de todos compartilharem 
igualmente o estatuto da liberdade enquanto cidadãos, creem que tudo deve ser igual para todos 
(III, 1280a. 22-25). Tal noção parcial de justiça não contempla a função/essência de uma pólis, 

                                                           
4 Mesocracia, politeia e regime constitucional são três nomes possíveis para o mesmo regime. 
5 A Realeza se opõem à Tirania; A aristocracia se opõe à Oligarquia; e a Mesocracia se opõe à Democracia. 
6 Aristóteles comporta, inclusive, três regimes retos em sua obra, então por que escolher os critérios de um regime 
desviado para nortear um conceito tão importante quanto o de “cidadão”? Sem fazer frente às acusações de trechos 
de autoria desconhecida na obra do estagirista, o fato é que é possível detectar, no documento que nos foi legado, 
um elogio implícito e bastante sutil à democracia. 
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que é a promoção da “boa-vida” em comunidade, cimentada pelo sentimento mútuo de amizade 
entre os cidadãos. Essa pólis, necessariamente, possui uma justiça que leva em conta a 
proporcionalidade entre aquilo que é distribuído (sejam coisas, sejam valores) e aquilo a quem é 
distribuído, uma justiça absoluta. Além disso, em regimes democráticos, a prática do ostracismo7 
serve a um interesse particular de aniquilar a presença sobressalente de alguém, seja em termos de 
poder, de virtude ou de bens. Portanto, a democracia é um regime, por definição, injusto! “Se 
uma maioria reparte os bens de uma minoria, evidentemente que corrompe a cidade (…) o tirano 
impõe-se pela violência (porque é mais forte) tal como a multidão se impõe aos ricos” (III, 1281a. 
18-19; 21-23) 

Porém, a despeito de suas incorreções, Aristóteles dedica ao tema das “condições e limites 
do regime democrático” (III, 1281a. 40; 1282b. 12), avaliando os argumentos pró e contra a sua 
existência. Aristóteles aquiesce com aqueles que dizem ser a maioria a mais eficiente nos 
julgamentos e na administração da coisa pública em detrimento de um pequeno grupo de 
indivíduos ou de apenas um: “Com efeito, os muitos são indivíduos que, separadamente, não têm 
qualidades; mas quando estão reunidos podem ser melhores do que os poucos com valor, desde 
que não considerados individualmente, mas em conjunto” (III, 1281b. 1-3). E continua: “Uma 
casa, por exemplo, é qualquer coisa que pode ser entendida por outros além do construtor: na 
realidade, o utilizador de uma casa (e quem a usa é o dono) julgará melhor do que aquele que a 
constrói” (III, 1282a. 16-21). 
 
Democracia em A Política, livro IV: Críticas e elogios 

 
Dirá Aristóteles: 

(...) Caberá a essa ciência [política] conhecer a forma de regime que melhor convém ao 
conjunto de todas as cidades, dado que a maioria daqueles que aplicam os seus pontos 
de vista a um regime, e por mais belos que sejam os seus argumentos, fracassam em 
termos de utilidade prática. Significa isto que não devemos contemplar apenas o melhor 
regime, mas também aquele que é simplesmente possível e ainda aquele que é de mais 
fácil aplicação e mais comum a todas as cidades (IV, 1288b. 31-42; 1289a. 6-10, grifo 
meu) 

 
Portanto, o livro IV inaugura o lado empírico da obra, onde o autor passará sua análise da 

formulação categorial abstrata dos regimes, realizada no livro III (três retos/corretos e três 
desviados, mutuamente opostos entre si), para uma reformulação categorial mais próxima do 
concreto (dois regimes primordiais de onde se dissipam variados regimes). O regime democrático, 
além de ser considerado, na introdução do livro, como o melhor dentre os regimes desviados (IV, 
1289a. 38-41; 1289b. 1-4)8, passa a compor o núcleo do seu ferramental analítico, junto com o 
regime oligárquico: as formas mais brandas e relaxadas de regimes passam a ser entendidas como 
tipos nuançados de democracia, enquanto as mais despóticas e autoritárias tendem para a 
oligarquia (IV, 1290a. 23-28). 

A razão para essa basilar dicotomia democracia-oligarquia reside numa constatação feita 
pelo próprio Aristóteles: É possível, em um cidadão, coexistir inúmeras características, mas 
apenas uma o determina e não comporta gradação: a sua classe social. Dirá o filósofo: 

 
É sentimento comum pensar-se que as demais capacidades podem surgir nos mesmos 
cidadãos, por exemplo quando se dá o caso de um cidadão ser ao mesmo tempo 
soldado, agricultor e artíficie, ou então deliberante e juiz(...) Contudo, ninguém pode 
ser pobre e rico ao mesmo tempo. Eis por que razão se considera que os ricos e 
os pobres constituem as partes mais relevantes da cidade (...); é a 

                                                           
7 Instrumento político previsto pelas constituições para aplicação de banimento social. 
8 Elemento de elogio explícito à democracia. O pior dos regimes desviados é a tirania por se opor ao regime mais 
divino e perfeito (realeza), e a oligarquia está entre a democracia e a tirania em termos de perversão/desvio. 
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preponderância de uma destas duas facções que determina os regimes que 
parecem ser dois: a democracia e a oligarquia” (IV, 1291b. 1-12, grifo meu)  

 
Aristóteles ainda consegue classificar as formas democráticas de maneira mais sistemática 

e detalhada: por um lado, observa cinco tipos teóricos que correspondem a cinco tipos empíricos, 
que existem de fato; por outro, nota que existem formas mais degradadas ou desviadas que 
outras, tal como mostra a tabela abaixo:  

 

Tipos de democracia – Livro IV – Capítulo 4 Tipos de Democracia – Livro IV – Capítulo 6 

Aquela que é regida pelo princípio da igualdade 
plena dos cidadãos, baseado na liberdade dos 
indivíduos, sem distinção entre ricos e pobres 
(1291b. 30-39) 

 

Aquela cujo acesso às magistraturas se dá por 
critério tributário, porém módico (exclui da 
participação política os que perderam os bens). 
Regida sob autoridade da lei (1291b. 39-41) 

Aquela em que o grupo predominante é a dos 
agricultores [Georgikoi], cuja participação é 
condicionada ao pagamento de uma taxa e em 
que há assembleias quando estritamente 
necessário [por falta de tempo livre] (1292b. 
25-33) 

Aquela cujo acesso às magistraturas se dá por 
virtude, porém regida sob a autoridade da lei 
(1292a. 1-2) 

Aquela em que existe a possibilidade de 
participação a todos cuja ascendência é 
notável, mas só daqueles que dispõem de 
tempo livre (1292b. 33-39) 

Aquela cujo acesso às magistraturas é geral, 
também regida sob autoridade da lei (1292a. 2-4) 

Aquela que faculta a participação a todos os 
nascidos livres, mas que também não 
possuem tempo livre (1292b. 39-41) 

A autoridade não é exercida pela lei [abrangência 
universal, vigência perene], mas pela supremacia 
do povo, via decreto [abrangência particular, 
vigência temporária] (1292a. 4-37) 

Aquela em que todos partilham o poder, 
especialmente os mais pobres, que ocuparão 
cargos públicos e terão mais tempo-livre que 
os ricos, já que não tem preocupações com os 
negócios individuais. “É a massa de pobres, e 
não a lei, que detém supremacia política” 
(1292b. 41 – 1293a. 10) 

 
Existe uma correlação entre os tipos teóricos da parte esquerda da tabela e os tipos 

empíricos da parte direita, havendo um aumento no grau de degradação de cima para baixo. São 
os últimos tipos em que se encontra a atuação do demagogo. Diz Aristóteles (IV, 1291b.  25-28) 

 
É por causa destes demagogos que a autoridade suprema pertence aos decretos e não 
às leis, pois submetem todas as questões ao povo. A sua importância advém de o povo 
dominar em todas as situações, e de eles próprio, por seu turno, dominarem a opinião 
popular, sabendo de antemão como a multidão lhe obedece 

 
Essa lógica do “povo dominar em todas as situações” é bastante evidente dentro da 

dinâmica de funcionamento das cortes em Atenas, baseadas, segundo LANNI (2013, p. 171) no 
“amadorismo” de seus agentes, isto é, não-especialistas, e na preferência por decisões colegiado-
coletivas. Tudo isso só era possível graças à vagueza e à obscuridade das próprias leis, que acabava 
por gerar uma margem de interpretação bastante ampla para quem as utilizasse nos tribunais. 
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(…) Aristóteles, nas suas discussões das estratégias retóricas para o uso nas cortes 
[Retórica, 1345a], lista as leis na categoria de simples evidências, ao lado das 
testemunhas oculares, juramentos e contratos. Isso sugere que, do seu ponto de vista, as 
leis possuíam força persuasiva, e não determinativa; citar a lei poderia reforçar o seu 
caso (tal como uma testemunha ou documento escrito também poderia), mas não 
provaria ser, por si só, um elemento decisivo para o veredito (WOHL, 2010, p. 28, grifo 
meu)9 

 
O próprio Aristóteles, em A constituição dos Atenienses (IX, 2), afirma que, para alguns, o 

caráter interpretativo das leis durante o regime de Sólon (594/594 a.C), ainda vigentes na sua 
época, deve-se ao princípio democrático de deixar o povo “se assenhorear das decisões”, 
perspectiva a qual o estagirista não se filia. 

Apesar de carecer de previsibilidade e rigidez, traços teoricamente muito bem quistos nas 
democracias hodiernas, as cortes atenienses do período clássico funcionavam assim pois refletiam 
a ideologia do regime democrático, acabando por reforçá-lo e contribuir para a sua manutenção, 
ao utilizar de guia para os veredictos, não a forma literal das estelas estatutárias, mas o seu 
conteúdo, isto é, valores (morais) extra-estatutários que compõe a norma (LANNI, 2013, p. 178), 
tais como: (i) bom tratamento à família e amigos; (ii) temperança face aos conflitos; (iii) 
honestidade ao fazer negócios; (iv) lealdade e prestação de serviços à pólis; (v) aderência às 
normas de conduta privada, particularmente relativas aos costumes sexuais; (vi) obediência às leis 
fora do mérito da acusação. Os próprios membros do júri, por serem leigos, conheciam, por 
vezes, os antecedentes dos litigantes, tornando possível, portanto, a funcionalidade do sistema. 
Além disso, havia um risco alto de atimia (ostracismo) para aquelas testemunhas que fossem 
pegas mentindo. 

É importante lembrar, entretanto, que existe uma lacuna entre os parcos registros 
históricos, quase todos pendentes para o caso ateniense, e o que Aristóteles aponta como o 
modelo democrático mais imperfeito: aquele em que impera os demagogos. Note-se que a Atenas 
democrática do período clássico, segundo a descrição de TRABULSI (2017, p. 16), enquadra-se 
no primeiro tipo “empírico” de democracia identificado por Aristóteles: 

 
Pensemos unicamente ao cidadão comum, o “não rico”. Na época clássica, havia 
ainda uma maioria de fazendeiros entre os cidadãos de Atenas. Os projetos 
oligárquicos de restringir a cidadania apenas aos proprietários de terra teriam, caso 
tivessem prevalecido, excluído cinco mil atenienses “pobres” da cidadania, o que 
significa que três quartos dos cidadãos (ou mais) continuavam sendo proprietários de 
terra. Para esses cinco mil cidadãos, não proprietários, seria impossível não trabalhar. E 
para os outros, em grande maioria pequenos fazendeiros, era preciso cuidar 
pessoalmente da terra, o que significava trabalhar a terra com as próprias mãos, sem 
dúvida com o auxílio da família, e por vezes de assalariados livres e um ou dois 
escravos, mas nem sempre. Nem possuindo um ou dois escravos o fazendeiro-cidadão 
se livrava da necessidade de colocar a mão na massa. (Grifo meu) 

 
Sendo assim, pode-se apenas inferir que o exagero encontrado nos tipos democráticos 

mais desviados seja atenuado nos moldes da prática da democracia ateniense. 
 
Democracia em “A constituição dos atenienses”, livros XLVII a LXIX  

 
É importante frisar o conteúdo do livro XLI que é, basicamente, a história da 

transformação política de Atenas a partir de reformas que foram feitas, contabilizadas por 
Aristóteles em onze, desde a formação das tribos iônicas (em torno do segundo milênio antes de 
cristo) até a época contemporânea do autor, que, no caso, coincide com o último período 
democrático (séc. IV a.C).  

                                                           
9 Traduzido do inglês pelo autor desse artigo. 
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Percebe-se, pela periodização de Aristóteles, que surgiram cinco regimes propriamente 
democráticos ou com tendências democratizantes na história ateniense: A terceira reforma de 
Sólon; A quinta reforma de Clístenis; A sétima reforma protagonizada por Aristides e Efialtes; A 
nona reforma levada a cabo genericamente pelo povo; e décima primeira e última reforma, 
descrita da seguinte maneira: 

 
Com efeito, o próprio povo assenhorou-se de tudo, e tudo governa por meio de 
decretos e dos tribunais, nos quais é o povo que manda. Precisamente, também os 
julgamentos que eram do conselho passaram para o povo, e nisso parece terem agido 
corretamente, pois se corrompe mais facilmente a poucos do que a muitos, seja com 
dinheiro, seja com favores (XLI, 2, 23-29) 

 
Pode-se depreender disso duas coisas: 1) Atenas possui certa expertise, não só com outros 

regimes, mas em termos também de vivência democrática segundo a perspectiva aristotélica; 2) 
Apesar de descrever o período democrático mais tardio como funcionando em função de 
decretos, traço típico de democracias muito depravadas, como visto no livro IV de A Política, 
Aristóteles se refere à predominância de instâncias de deliberação coletiva (“o povo” e 
“tribunais”), reafirmando o caráter eficiente dos tribunais coletivos quando estes se compõe por 
uma maioria, explicado no livro III de A Política. 

 O capítulo XLII delineia os critérios para a cidadania em Atenas pela trajetória dos 
chamados “efebos”, jovens que estão prestes a serem cidadãos: idade mínima de 18 anos, 
ascendência de pai e mãe ateniense, avaliação posterior do Conselho. 

 
Após o exame por que passam os efebos, seus pais reúnem-se por tribos e, sob 
juramento, elegem, dentro os membros da tribo com mais de quarenta anos, os três  
que eles achem serem os melhores e os mais indicados para se encarregarem dos 
efebos; dentre esses o povo elege em votação por mãos levantadas um preceptor de 
cada tribo, e dentre a totalidade dos atenienses um diretor sobreposto a todos. Uma vez 
congregados os efebos sob esses encarregados, eles primeiramente fazem o percurso 
dos santuários e, a seguir, encaminham-se para o Pireu para prestar guarnição (…) São-
lhes também eleitos em votação por mãos levantadas dois treinadores, mais os 
instrutores que os ensinam a combater como hoplita, a atirar, com o arco, a lançar o 
dardo e a disparar a catapulta (XLII, 2, 4-0; 3, 1-8) 

 
O papel dos preceptores, conhecidos na Atenas da época como “sophronistés”, era o de 

inculcar valores consentâneos à “prudência”, aconselhando-os e retificando suas falhas, enquanto 
que os instrutores (“kosmetés”) difundiam princípios de “ordem e disciplina”, fundamentais para 
o serviço militar. Percebe-se, portanto, a preocupação que a pólis ateniense tinha para com o 
desenvolvimento das virtudes (cívicas e éticas) de seus cidadãos, traço fundamental daquilo que 
Aristóteles, em  A Política, identifica nos regimes retos10. 

A partir de então, a obra adentra para o detalhamento das funções das entidades políticas 
de Atenas. No topo da hierarquia política, representando a entidade de maior soberania, está a 
Assembleia, composta pela totalidade de seus cidadãos e responsável: pela deliberação 
concernente ao trigo e à defesa ao território; pela proclamação dos registros das propriedades 

                                                           
10 As virtudes que asseguram a existência de um dado regime, ou seja, contribuem para a consecução de seu 
objetivo/interesse, são chamadas de “virtudes cívicas”. O “bom cidadão” caracteriza-se pela sua boa execução do 
mandar e do obedecer, justamente porque consegue reconhecer “a opinião verdadeira”, isto é, diferenciar um 
conteúdo (prático ou teórico) superficial e inseguro de um rigoroso e bem fundamentado. Porém, existem as virtudes 
de caráter individual, que constituem, não o cidadão, mas o “homem bom”, são as “virtudes éticas”, calcadas na 
sabedoria prática (acúmulo de conhecimento empírico que constitui o “bom senso” ou “prudência”). A sobreposição 
entre virtude cívica e virtude ética é o pré-requisito fundamental para aquele que quer governar bem. Portanto, a 
figura do bom governante trata-se de um arquétipo a ser seguido e que teoricamente possui realidade nos regimes 
retos. 
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confiscadas mais os reclamos das heranças e herdeiras; pela consideração do uso ou não do 
ostracismo; pela avaliação, por meio de votação por mão levantada, dos oficiais; etc.  

Em seguida, encontra-se o Conselho, formado por cinquenta membros sorteados de cada 
uma das dez tribos, em que cada membro sorteado poderia participar no máximo por duas vezes 
não consecutivas (LXII, 3, 1-3), sendo uma instância intermediária entre a Assembleia soberana e 
os cargos oficiais de menor hierarquia, atuando, inclusive, paralelamente a estes. Possuía um 
amplo leque de atribuições, descritos do capítulo XLIV ao capítulo L: Cuida da avaliação 
preliminar dos oficiais, bem como dos potenciais conselheiros e arcontes a assumirem o cargo no 
ano seguinte; da integridade dos edifícios públicos e da frota naval de trirremes ou quadrirremes; 
etc.  

O arcontado, instituição composta pelo sorteio de dez cidadãos, cada um de uma das 
tribos, era responsável pela consecução das procissões religiosas (Zeus Salvador, Asclépio, 
Dionísias, etc), assim como também eram os guardiões dos valores “morais” da pólis, uma vez 
que uma de suas atribuições consistia no encaminhamento ou julgamento de processos atinentes 
a: maus-tratos aos pais, aos órfãos e a uma herdeira; demência, relativa à destruição de 
patrimônio; malversação de patrimônio de um herdeiro; etc.  

Com relação aos tribunais, diz-nos Aristóteles: “O sorteio dos tribunais é feito pelos nove 
arcontes de acordo com as tribos (…). Podem atuar como jurados os cidadãos com mais de trinta 
anos que não tenham dívidas com o erário e nem estejam privados dos seus direitos” (LXIII, 1, 
1-3; 3, 1-3). Suas funções estão bem dispersas ao longo do texto, uma vez que suas incumbências 
foram sendo fortalecidas ao longo do tempo, em detrimento do enfraquecimento institucional 
tanto do Areópago quanto do Conselho. Além disso, essa dispersão textual das atribuições dos 
tribunais evidencia um claro entrelaçamento entre as questões políticas e as questões judiciais, 
não havendo, tal como hoje, uma divisão formal entre os poderes. Portanto, julgaram 
soberanamente (em última instância) as apelações quanto à rejeição do estatuto de cidadania 
(XLII); as condenações à morte, à prisão e à aplicação de multa (XLV); as apelações quanto a má 
avaliação dos oficiais por parte do Conselho (XLV); as contas prestadas pelos oficiais (LIV); o 
exame de admissão dos arcontes (LV); e assim sucessivamente.  

No que se refere aos oficiais, diz Aristóteles (XLIII, 1, 2-8) que todos os oficiais da 
administração ordinária da pólis serão sorteados dentre todos os cidadãos de Atenas, com 
exceção dos oficiais militares, Dentre os oficiais civis, temos: dez tesoureiros, dez negociadores, 
dez recebedores (contadores que registram obrigações pecuniárias dos cidadãos), dez fiscais 
urbanos, dez guardiões do trigo, cinco construtores de vias, dez executores-sacro, dez auditores 
(membros do próprio Conselho que fiscaliza a prestação de contas dos oficiais), “Os onze” 
(aplicadores das penas julgadas pelo tribunal; carrascos), etc. Dentre os oficiais militares, elegem-
se: dez estrategos, dez comandantes de divisão, três hiparcos, dez comandantes tribais. 

É essa complexidade institucional inédita de Atenas, de cariz amadorístico e cooperativo, 
uma das explicações para o seu relativo sucesso, pois é capaz de agregar e utilizar 
estrategicamente um conhecimento11 disperso e produzido pelos próprios membros em 
sociedade, a partir dos múltiplos fatores que formam a sua realidade (economia, cultura, política, 
religião, etc), para a resolução de problemas práticos. 

Dirá OBER (2008, p. 26): 
 
Eu foco em três processos epistêmicos, cada qual envolvendo mecanismos de inovação 
e aprendizado. O primeiro é o da agregação, pelo qual eu entendo o processo de coleta 
dos tipos corretos do conhecimento disperso em tempo hábil para a tomada de decisão. 
O segundo processo é o do alinhamento, permitindo àqueles que possuem preferências 
similares em termos de resultado a coordenação de suas ações, tendo em vista valores e 
um corpo de conhecimento compartilhado. O terceiro é a codificação, o processo pelo 
qual decisões tomadas são institucionalizadas, capazes de influenciar o comportamento 
social futuro e as relações interpessoais. 

                                                           
11 Conhecimento: um conjunto organizado de experiências, valores, expectativas e informação contextual. 
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Empregando esse modelo do historiador estadunidense, pode-se identificar como 

protagonista na etapa de agregação os oficiais civis, que estão, a todo o momento, colhendo, 
registrando e manuseando informações de pequena escala acerca do cotidiano da vida social. Pela 
sua afinidade funcional com os oficiais e por ser uma instância intermediária de poder, cujos 
membros advêm de todas as tribos, o Conselho (auxiliado pelos oficiais de execução e 
fiscalização) leva a cabo o processo de alinhamento do conhecimento agregado. Por fim, a codificação 
fica a cargo primariamente da Assembleia, justamente pela sua posição soberana dentro do 
escopo político ateniense.12 

Ainda segundo este autor: 
 
O compromisso para com a democracia requer que as decisões sejam feitas a partir da 
persuasão dos discursos e da troca mútua de ideias, enquanto a tolerância pelo dissenso 
político permite, paralelamente, a emergência de críticas que vão expor as 
inconsistências entre os valores principais e as práticas correntes (OBER, 2008, p. 4) 

 
E, de fato, uma das qualidades do regime democrático, antigo ou moderno, é a sua 

capacidade de autocorreção, capacidade esta desenvolvida pela obrigação da transparência. 
 
Todo o sistema democrático ateniense será marcado por essa desconfiança em relação à 
delegação, e os dirigentes da cidade serão submetidos a um controle muito severo de 
sua ação. E isso em várias etapas. A primeira delas era um exame após a designação 
para uma função, e antes mesmo da posse; e isso era feito para os mais de mil cidadãos 
escolhidos anualmente para governar Atenas, quer fossem eles designados por sorteio 
ou por eleição Trata-se do exame chamado dokimasia, um controle democrático das 
funções públicas. (TRABULSI, 2016, p. 20) 

 
Afinal, é a formatação ateniense de democracia a hipótese que melhor explica o seu 

“brilho”? Para OBER (2008), sim. Afastando hipóteses explicativas que se sustentam 
majoritariamente na capacidade produtiva (econômica) de Atenas ou em fatores exógenos, sejam 
eles de natureza interna (clima, localização, geologia, etnicidade, suporte histórico e cultural em 
geral) ou externa (potências militares invasoras), o autor detecta uma correlação direta entre a 
"democracia ateniense" [definida enquanto um sistema marcado pela franquia nativa masculina 
em maior de idade e pela autoridade da lei] e "capacidade ateniense" [habilidade para levar a cabo 
projetos nas áreas de política externa, doméstica e estrutura física] (Ibidem, 2008, p. 70). 
Secundariamente, concorre para o “fulgor ateniense” a sua complexidade histórica, isto é, a 
quantidade de regimes já experienciados por uma comunidade (monarquias, democracias, 
oligarquias, tiranias, etc). 

Porém, esse “potencial democrático” só existe por causa: (i) do compromisso com os 
direitos de propriedade; (ii) do respeito à liberdade individual; (iii) da abertura de mercados; (iv) 
da extensão de cidadania com altas taxas de mobilidade; (v) do incremento da autoridade da lei 
escrita (Ibidem, 2008, p. 78). Todos esses fatores contribuíram para a estruturação de um sistema 
cooperativo baseado em conhecimento prático/útil. Apesar de haver uma correlação estatística 
fraca entre regimes democráticos antigos e prosperidade material, essa correlação não é linear. 
Regimes moderadamente oligárquicos possuem um impacto maior na prosperidade que regimes 
democráticos, que empatam com regimes puramente oligárquicos13. Chega a afirmar, inclusive, 
que democracias participativas, de forma geral, são “refratárias” à livre-iniciativa e possui 
problemas em termos de coordenação (Ibidem, 2008, p. 78). 

Apesar de lançar novos olhares sobre a experiência democrática em Atenas, utilizando um 
amplo registro estatístico sobre os perfis das póleis, Ober emprega premissas muito ficcionais: o 

                                                           
12 A classificação da assembleia aqui deve ser compreendida, não como monopólio exclusivo do processo, mas em 
termos de maior participação. 
13 Repúblicas (democracias, oligarquias, monarquias, etc) são mais prósperas, em média, que regimes despóticos. 
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comportamento social é explicado, em última instância, a partir da ação conjunta de indivíduos 
egoístas, isto é, que buscam, em última instância, a satisfação de seus próprios interesses (Ibidem, 
2008, p.10), além de assumir uma dinâmica muito esquemática e tecnocrática das instituições 
democráticas, tomando-as quase como engrenagens sincrônicas de uma máquina, cujo auge de 
funcionamento foi entre 435 a.C a 335 a.C (Ibidem, 2008, p. 42). 

Como contraponto a essa visão, de certa forma, engessada, MOSSÉ (1985) não vê que 
essa complexidade institucional do século IV a.C como algo positivo, revelando, pelo contrário, as 
distorções políticas de um sistema que estava se exaurindo socialmente, perdendo a característica 
que o identificava: seu caráter colegial (coletivo) e periódico (principalmente se referindo aos 
estrategos, que passaram a concentrar cada vez mais poder político em suas mãos). 

 
No dizer dos próprios escritores atenienses, as eleições davam lugar a todo tipo de 
manobras e de intrigas, e é por isso que o sorteio era considerado „mais democrático‟. 
Mas os testemunhos que possuímos datam sobretudo do séc. IV, quer dizer de uma 
época em que a miséria popular, por um lado, a demissão política do “demos”, por 
outro, tinha corrompido o livro jogo das instituições (MOSSÉ, 1985, p. 66)  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 Aristóteles, a despeito de sua inquestionável relevância enquanto pensador, muito 

provavelmente não escreveu, de punho próprio, as fontes primárias que embasaram essa pesquisa. 
Os especialistas na obra aristotélica afirmam que a coautoria de seus discípulos e de outros 
comentadores ao longo do tempo não podem ser desprezadas quando se faz a interpretação das 
obras atribuídas ao filósofo estagirista. 

Feito esta ressalva, constata-se que existe um elemento implícito e reiterado de elogio à 
democracia nos livros III e IV de A Política, apesar de suas evidentes limitações apontadas: a 
possibilidade de expropriação injusta de propriedade, de abuso dos dispositivos de banimento 
social, da influência dos demagogos nos processos de deliberação política, etc. Em A constituição 
dos atenienses, não se evidencia necessariamente qualquer espécie de juízo de valor por parte do 
autor, tratando-se de uma obra eminentemente descritiva. Todavia, com o relato minucioso do 
funcionamento do regime político ateniense presente nesta obra, percebe-se que certos traços da 
democracia de Atenas se coadunam com aqueles encontrados no primeiro tipo teórico de 
democracia exposto no quadro do livro IV de A Política. Ou seja, a democracia ateniense 
encontrava-se entre as melhores de sua época. 

 As ideias políticas de Aristóteles, para além do plano puramente acadêmico, também se 
fazem presentes no cotidiano jurídico brasileiro e, portanto, nos regem. O princípio da igualdade 
material, abstraído do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, tem como 
diretriz normativa “tratar os desiguais de maneira desigual, na medida de sua desigualdade”. Esta 
é exatamente a noção mais perfeita e exata de Justiça defendida pelo filósofo em seus tratados de 
Ética14, tomada como base para, por exemplo, a consolidação de políticas afirmativas de cunho 
racial para o ingresso em instituições públicas15. 

A democracia brasileira atual se expressa de maneira indireta por meio de uma plataforma 
político-jurídica, em que os agentes, para serem legítimos participantes da vida púbica, precisam 
se submeter rigidamente a um conjunto de “regras” formais (leis), sob a promessa de que serão 
protegidos de qualquer arbitrariedade ou abuso de poder (respeito aos direitos e garantias 
fundamentais). Esta é a definição do assim chamado Estado Democrático de Direito (CASARA, 

                                                           
14 Num plano analítico mais profundo do livro V de “Ética a Nicômaco”, essa justiça é a síntese entre o caráter 
distributivo de uma partilha qualquer, levando em conta a situação concreta dos partilhantes, e o caráter corretivo, 
quando a partilha fora feita de maneira injusta. Tal noção é debatida em YOUNG, Charles. Justice. IN: A companion 
to Aristotle; Editador por Georgios Anagnostopoulos. West Sussex: Blackwell Publishing, 2009, p. 457-470. 
15 “Plenário declara constitucionalidade da Lei de Cotas no serviço público federal”. Disponível em: 
http://stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=346140 
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2017, p. 13), forma de governo bastante distinta daquelas encontradas na época de Aristóteles e 
centrada no cumprimento restritivo da Lei, de alcance universal. 

No entanto, é curioso notar que o critério máximo de julgamento, e até de funcionamento, 
dos tribunais atenienses esteja sendo utilizado, na prática, para nortear a conduta política e 
jurídica dos agentes do Estado brasileiro, isto é, o uso indiscriminado da retórica jurídica como 
meio para atingir determinado fim ou interesse particular, em que a Lei (e o conteúdo incrustado 
nela) é usada como mero instrumento argumentativo em favor de uns e à revelia de outros16. Na 
Atenas democrática, ainda havia uma âncora de valores democráticos, que LANNI (2013) chama 
de “valores extra-estatuários”, sobre a qual os julgamentos eram levados a cabo, em harmonia 
com a ideologia do regime político de então. Hoje, no Brasil, essa âncora de valores é 
monocromaticamente colorida pelos interesses econômicos de mercado e é a base de toda a 
nossa sociedade. CASARA (2017, p. 32) chama isso de “neoliberalismo” e a principal tese de seu 
livro é que estamos vivendo uma nova modalidade de Estado de Direito, a modalidade Pós-
Democrática (Ibidem, 2017), um autoritarismo sob o disfarce da legalidade.  

Essas disputas narrativas contribuem para acentuar a polarização e instaurar um clima de 
insegurança (“stasis”, diriam os gregos). Faz-se necessário atentar para as virtudes do “bom 
cidadão” e ter a paciência (ou temperança) para minerar o turbilhão de informações com base 
numa razão crítica. 
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16 Os exemplos são variados, desde a votação de leis que cerceiam a liberdade de catédra dos profissionais da 
educação sob a pretensa luta em favor da “liberdade de consciência” (Projeto de Lei “Escola sem Partido”, PL 
7180/14), passando pela deterioração das condições de trabalho e de industrialização do país em nome de sua 
“modernização” (EC 55/2016 e Reforma Trabalhista), até os inúmeros episódios de ativismo judicial e de “lawfare” 
contra desafetos políticos. 
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A IGREJA CRISTÃ E SUA PARTICIPAÇÃO NAS ESTRUTURAS SOCIAIS DA 
ANTIGUIDADE TARDIA OCIDENTAL”: APRESENTANDO UM PRÉ-PROJETO 

DE PESQUISA 
 

Cláudio Kuievinny da Silva Duarte1 
Drª. Airan Borges de Oliveira2 

 
Palavras-chave: Antiguidade Tardia, Cristianismo, Igreja Cristã, Aristocracia Fundiária, 
População camponesa. 
 

Introdução e Contextualização 
 
O período intitulado “Antiguidade Tardia”, faz parte do leque dos períodos de transição 

entre as eras da história da humanidade, estas, que foram estabelecidas no século XIX, no 
momento de institucionalização da História como ciência. A partir desse século a História passou 
a ser dividida em “História Antiga”, “História Medieval”, “História Moderna” e “ História 
Contemporânea”.  

A “Antiguidade Tardia” dirá respeito ao momento de transição entre o mundo antigo e 
o mundo medieval, os últimos séculos da Antiguidade e os primeiros do medievo. Este novo 
período de estudos surge a princípio no início do século XX, e ganha força na segunda metade 
deste. Surgiu da necessidade de certos historiadores, que ao se debruçarem sobre esses séculos de 
intervalo, se depararão com um período “singular”, portador de características próprias e 
recheado de acontecimentos históricas com consequências de longo alcance. 1901 data a primeira 
vez que o conceito “Antiguidade tardia” é utilizado, surgiu na obra “A Indústria Artística do Império 
Romano Tardio” (Die Spatantike Kunstindustrie), do historiador da arte Alois Riegl.  

No decorrer do século XX, outros historiadores aplicarão o conceito “Antiguidade 
Tardia”, e vários debates surgirão devido a vários aspectos que sobre ele não encontrarão 
unanimidade na academia. Um exemplo é a cronologia a qual este período abarca, onde não existi 
consenso no meio acadêmico, balizando cronologicamente de autor para autor a sua 
periodicidade de existência.  

Desde a segunda metade do século XX, a Antiguidade tardia será alvo do interesse de 
diversos historiadores que se sentirão atraídos pelas características históricas que compreende 
este momento. A antiguidade tardia será palco de diversas mudanças históricas importantes, das 
quais suas consequências terão longa reverberarão. Em seus primeiros séculos, que englobam o 
fim do Império Romano no ocidente, é possível se observar inúmeros processos que apontam 
para uma mudança significativa na conjuntura sociopolítica do mundo romano então conhecido. 
De fato, a transformação do mundo urbano e a formação gradativa de um mundo rural, 
principalmente no Ocidente, paralelamente a oficialização do cristianismo como religião do 
Império Romano em fins do século IV, serão caraterísticas marcantes deste período que se 
perpetuarão por séculos. 

                                                           
1 (UFRN/CERES– email: c.kuievinny@gmail.com) 
2 (UFRN/CERES – email: airanborges@gmail.com.) 
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Quando pensamos em “Antiguidade clássica”, uma das imagens que instantaneamente 
pode se construir em nossa mente, (pelo menos para aqueles que foram apresentados mesmo que 
brevemente aos conhecimentos da Antiguidade Clássica), será a imagem da cidade, o urbano. 
Realmente, uma das peculiaridades da cultura clássica dirá respeito a valorização do ambiente 
citadino, a “Poleis”. Entretanto, essa grande valorização do ambiente urbano, não se fará presente 
no mundo tardo-antigo. Uma das características fundantes da Antiguidade tardia, concernirá a 
um peculiar “êxodo-rural” que se iniciara principalmente a partir de finais do século II d.C, de 
modo que, pode-se observar uma redução da importância da cidade em termos políticos, 
culturais e sociais, e uma crescente valorização do ambiente rural.   

A partir dos séculos II d.C e III d.C, fortes mudanças na conjuntura sócio-política do 
Império Romano no ocidente, farão com que a antiga “Aristocracia senatorial”, grupo de 
influência regional e local pertencente a elite romana, perca o interesse pela cidade e por investir 
nela, essa última atitude que outrora se mostrava muito pertinente ao grupo. Tal desinteresse pelo 
mundo citadino, fará com que esta elite migre para o ambiente rural e pouco a pouco passe 
investir e se estabelecer nele, vale salientar. Esse ambiente se tornará um vendeiro centro de 
atividade política, cultural e econômica, se desenvolvendo de fato com grande intensidade 
principalmente entre dos séculos IV ao VIII. Todavia, vale frisar que a valorização e crescimento 
deste meio geográfico não ocorrerá de maneira uniforme em todo Ocidente tardo-antigo, tratou-
se sim de um processo descontínuo, que obedeceu aos contingentes regionais (FRIGHETTO, 
2007, p. 228). Um exemplo disso, será a Hispãnia, que como veremos, é p espaço recorte deste 
projeto de pesquisa. Em Hispãnia, encontraremos o desenvolvimento desse ambiente rural desde 
o período clássico.     

 Aprofundando mais sobre as características desse ambiente campesino que se torna 
grandemente valorizado, como anteriormente dito, temos que ele será um local de importância 
política, cultural e econômica. Esse espaço será confundido com a ideia de propriedade fundiária, 
no sentido mais amplo. Nele são incluídas a residência do Aristocrata, as construções 
pertencentes ao ócio e também outras destinadas a produtividade agrícola, visando a 
autossubsistência. Será um espaço que não estará isolado economicamente mas manterá redes de 
trocas comerciais com a cidade, e ainda, se tornará um local de afirmação política do Aristocrata, 
que tentará reproduzir politicamente e culturalmente nele o ambiente urbano. Como mais à 
frente iremos melhor explorar, nessa nova habitação se fará presente relações sociais de cunho 
vertical, que podemos chamar de “senhoriais”. Presente nesse espaço será uma população 
camponesa que trabalha nas terras pertencentes aos grandes proprietários, donos do espaço rural, 
e é subjugada a ele.      

 Na base das “novas” relações dessa habitação se encontrarão grupos sociais 
adjuncados, que estabelecerão relações entre si. Podemos dividir esses grupos, a Grosso modo, em 
dois, a partir de sua condição socioeconômica: o primeiro dirá respeito a “grande aristocracia 
fundiária”, ou grandes proprietários rurais, uma minoria representante da mais alta esfera política 
e econômica do espaço rural tardo-Antigo, que se encontrava no topo da pirâmide social e será 
detentora dos meios de produção. São eles oriundos das antigas elites senatoriais quando do 
estabelecimento destas no espaço campesino romano a partir do final do século II; O segundo 
grupo será intitulado “população camponesa”, grupo numericamente majoritário, menos 
favorecida politicamente e economicamente, composto por pequenos proprietários rurais 
dependentes, ou seja, que serviam a aristocracia fundiária.  

Vali salientar, que tanto na “Aristocracia fundiária” quanto na “população camponesa” 
haverá distinções de grupo. No grupo camponês, por exemplo, haverá distinções baseada na 
situação sociojurídica, que farão com que possamos identificar tanto camponeses livres como 
dependentes do grande proprietário rural, mas que devido a questão funcional podem ser ambos 
enquadrados como camponeses.          

Nessa relação existente entre a aristocracia fundiária a e população camponesa, onde o 
primeiro grupo se encontra como o proprietário do espaço de habitação e produção rural, e o 
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segundo, como a mão a de obra dependente, vemos que na antiguidade tardia, de acordo com as 
documentações, existirá ações depreciativas realizadas pela elite fundiária ao grupo trabalhador. 
Essa postura nascia na maioria das vezes quando de um não bom cumprimento das funções de 
responsabilidade, fazendo com que existisse penalizações, até mesmo físicas. Tais ações serão 
responsáveis por originarem uma situação “mal-estar social” cedido aos trabalhadores rurais, e 
principalmente nos séculos V ao VI, existirão casos da eclosão de movimentos de revolta no 
grupo camponês, devido a esse contexto desagradável que os assola. 

Paralelamente a grande valorização e desenvolvimento do ambiente rural, sobretudo a 
partir do século IV, outras grandes mudanças se instauram no mundo romano e também se 
tronarão aspecto fundamental desse momento. Tais mudanças dizem respeito ao aparecimento 
da Igreja Cristã como religião beneficiada pelo Império Romano, que, por conseguinte, originará 
a formação de uma conjuntura de aliança entre esses dois entes, identificada como “Cristandade”, 
que será responsável pela oficialização do cristianismo em 392 d.C como religião oficial do 
império. Tais fatos terão ecos de longo alcance durante toda a Antiguidade Tardia, e como 
também sabemos, durante um período significativo da história.  

Durante muito tempo, pelo menos do final do século I ao início do IV, o cristianismo 
deteve o status de “supertitio illicita” no Império Romano, ou seja, uma expressão religiosa não 
legal. Em diversos momentos, devido a fatores relacionados a grande superstição da população 
pagã do império, que atribuíam aos cristãos a culpa pelas mazelas vigentes em seu tempo, como 
também devido as tentativas de intensificação dos padrões religiosos culturais de Roma, entre 
outros fatores, surgirão políticas persecutórias à Igreja Cristã.  

Não obstante, tal situação mudará drasticamente a partir do século IV. Constantino I, 
após vencer a batalha da ponte Mílvia contra Mexência, em 312 d.C, atribuirá sua vitória ao deus 
dos cristãos. Desse momento em diante, Constantino através da promulgação de diversos editos, 
porá fim as perseguições a igreja e restituirá os locais de culto pertences a ela, e não somente isso, 
passará a beneficia-la de forma intensa. 

 
“Em fevereiro de 313, num encontro em Milão, Constantino e Licínio fixam as 
bases do pseudo-Edito de Milão, um texto que não apenas atribui um status legal 
ao cristianismo como reconhece, pela primeira vez, o princípio da liberdade de 
crença. A partir daí,o imperador passa a cumular a Igreja de benefícios e 
privilégios. Em 313, Constantino escreve ao procônsul da África uma carta 
ordenando a restituição às comunidades cristãs dos bens confiscados durante a 
Grande Perseguição, ao mesmo tempo que anuncia ao bispo Ceciliano o envio 
de uma vultosa quantia em dinheiro a título de contribuição às obras de caridade 
executadas pela igreja de Cartago. Por essa época, transfere as sés episcopais 
uma parte dos recursos destinados aos templos”. (VENTURA G. V. da S. 
2007). 

 

Esses benefícios concedidos pelo Império romano farão com que a relação Igreja 
cristã/Império torne-se estreita, cenário que proporcionará a formação da “Cristandade”. Este 
conceito diz respeito a expressão política e cívica do cristianismo. É a união estabelecida entre 
Igreja e Estado que visa a propagação desses dois entes à sociedade. Um sistema único onde a 
Igreja assegura sua presença e expande seu poder na sociedade civil por meio uma aliança com o 
político. De acordo com Pablo Richard (1982, p. 9) cristandade é “uma forma determinada de 
relação entre Igreja e a sociedade civil, relação cuja mediação fundamental é o Estado”. 

No século IV ainda, uma última atitude será fundamental para a ascensão do 
cristianismo como força hegemônica no mundo romano. No ano 392, o imperador Teodósio I, 
através da emissão de uma lei, proibirá em todo o Império Romano manifestações de culto 
pagão. Tal atitude fará com o cristianismo seja a única religião passível de legalidade, tornando-a 
religião oficial do império (CORBIN, 2009, p. 232).  

Esse cenário de ascensão do Cristianismo que também será característica da Antiguidade 
Tardia, como foi dito, se estabelecerá simultaneamente a valorização e propagação do uso do 
meio rural. Essa influência da Igreja Cristã faz com que a mesma se torne influente tanto no meio 
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citadino, como também no crescente meio rural. Nesse último, a igreja se tornará tão presente 
que fundações monásticas, principalmente as da Hispãnia, sejam identificadas como grandes 
propriedades rurais sobre o domínio da igreja, com as mesmas condições de formação, segurança 
e autosubsistência. No meio rural, a igreja manterá relações com os grupos sociais circunscritos, 
tanto a “Aristocracia fundiária” como a “população camponesa”, mas principalmente com a 
aristocracia, e também se manifestará com relação ao grupo camponês e sua condição social.   

 
 Pré-Projeto e os objetivos da pesquisa 
 

Como até aqui descrito, entendemos que a Antiguidade Tardia corresponderá a um 
período de passagem entre duas etapas históricas, trazendo rupturas com o momento o 
antecedeu e contendo permanências entre as duas eras onde está inserido, a Antiguidade e o 
Medievo. Entende-se que esse momento carrega mudanças históricas que o tornam peculiar, 
como também fora mencionado, característico nesse período será a valorização do espaço rural, 
um ambiente que ganha progressiva importância principalmente no ocidente, como também a 
emergência do cristianismo como força de grande atuação na sociedade romana, inclusive no 
mundo rural. Nele, a Igreja Cristã manterá relações com os grupos sociais a ele circunscritos e se 
posicionará com relação a situação social e jurídica da população camponesa.  

Diante desse contexto, o presente pré-projeto de pesquisa, tem por objetivo analisar o 
discurso da Igreja Cristã relacionada a situação de decrepitude do grupo camponês tardo-antigo, 
através de estudos de caso, tendo como recorte temporal inicial o século VII d.C, e como recorte 
espacial a Hispânia. 

Esse pré-projeto de pesquisa teve início no mês de março desse ano de 2018. Os meses 
de abril, maio e junho, foram dedicados a busca bibliográfica e leitura sistemática sobre o tema. 
Durante eles, buscou-se conhecer sobre a “Antiguidade tardia”, questões relacionadas ao 
surgimento desse conceito e as características históricas. Além disso, buscou-se também 
aprofundar sobre temas relacionados ao cristianismo antigo, como por exemplo, sua relação com 
estado romano e a sociedade tardo-antiga.  

A princípio, como mapeamento bibliográfico inicial, sobre discussões relacionada às 
características históricas da Antiguidade Tardia, dos séculos IV ao VIII, utilizado tem sido a 
bibliografia do historiador Renan Frighetto (2006). No que diz respeito ao debate sobre o fim do 
mundo Antigo e o surgimento do conceito “Antiguidade tardia”, tem sido usada a bibliografia 
dos autores Gilvan Ventura da Silva e Caroline da Silva Soares (2013) Carlos Augusto Ribeiro 
Machado (2015) e José D´ Assunção Barros (2009). Sobre cristianismo na Antiguidade, os 
historiadores Gilvan Ventura da Silva (2007) e Alain Corbin (2009). As discussões relacionadas 
especificadamente a população camponesa na Antiguidade tardia, o autor Uiran Gebara da Silva 
(2013). E por último, Fábio Afonso Frizo, concernente a algumas discussões sobre uso 
materialismo histórico como perspectiva de análise na antiguidade.  

A partir do final do mês junho, iniciou-se o processo de organização e mapeamento do 
corpus documental. Para esse projeto de pesquisa, a primeira documentação a ser utilizada, será a 
obra “Etimologias” (Etimologiarum) de autoria de Isidoro de Sevilha.  

“Etimologias” é uma obra que compila 20 livros, escrita por volta da década de 630 d.C. 
por Santo Isidoro. É uma espécie de enciclopédia, que elucida a etimologia de palavras de vários 
campos do saber e que compreende abordagens sobre temas diversos do contexto da 
Antiguidade Tardia. No que diz respeito a essa última característica, seu autor tecerá vários 
comentarias relacionados as populações camponesas residentes no espaço rural hispânico e seu 
status quo jurídico. 

Santo Isidoro foi arcebispo da Igreja, atuando como sacerdote em Sevilha durante 36 
anos. É um dos mais destacados representantes do pensamento tardo-antigo no ocidente. 
Considerado o último dos grandes padres da igreja latina, ficou conhecido por suas obras, que 
foram bastante utilizadas ao logo de toda Idade Média. Se destacou bastante nos concílios de 
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Toledo e Sevilha e participou da conversão ao catolicismo da casa real visigoda, onde se tornou 
influente no governo de Sibesudo, rei visigodo. Faleceu em Sevilha no ano 636. 

O objetivo, a partir do mês de agosto em diante, é se aprofundar sobre a obra 
“etimologias”, mapear os comentários relacionados a problemática da pesquisa e realizar uma 
análise sobre os mesmos, visando observar os discursos do bispo com relação ao grupo 
camponês.  Além disso, ainda no mês de agosto e setembro, organizar e analisar outras fontes 
relacionadas a essa mesma problemática.  
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REFLEXÕES SOBRE O ENSINO DA ANTIGUIDADE EGÍPCIA EM JOÃO 
PESSOA-PB E REGIÃO METROPOLITANA NO ANO DE 2018 

 
Victor Braga Gurgel1 

 
Resumo: O artigo visa refletir acerca do ensino de História Antiga Oriental, mais 
especificamente do Egito Antigo, nos níveis de ensino médio e fundamental da cidade de João 
Pessoa-PB, e região metropolitana. Levamos em conta os recentes e bastante criticados projetos 
de reforma na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) pelo Ministério da Educação, e suas 
interferências negativas nas temáticas de História Antiga e Medieval – no caso de nosso interesse 
aqui, na temática do Antigo Egito, bem como a aprovação da última versão da BNCC para o 
Ensino Fundamental. Neste sentido, demonstraremos se, atualmente, o ensino da história do 
Antigo Egito nas escolas de João Pessoa-PB e região metropolitana, tende a reproduzir a visão 
comum deste povo como misterioso, mágico, ou se procura mostrar a visão da historiografia 
mais recente: a de uma sociedade feita e formada por seres humanos que, embora muito 
semelhantes a nós, também viviam de uma maneira bastante distinta da nossa. Por fim, a partir 
dos resultados, buscamos fazer um balanço da visão de professores acerca da dita civilização, 
comparando-o com as prerrogativas das reformas da BNCC. Desta forma, tentamos mostrar a 
ligação das prerrogativas da Base com a atual realidade pessoense. 
 
Palavras-chave: Ensino de História; História Antiga; Antigo Egito; BNCC.  

 
Atualmente, podemos observar no Brasil um crescente número de produções 

especializadas em História Antiga, nas suas mais variadas vertentes (cf. SANTOS, D., KOLV, G. 
e NAZÁRIO, J. J., 2017; FUNARI, P. P.; SILVA, G. J., 2008 e MARTINS, A. L., 2008). 
Dividiremos este estudo em três momentos. No primeiro, traçaremos um breve percurso 
histórico da História Antiga dita científica, de seus primórdios até a atualidade no Brasil, focando-
nos na História Antiga Oriental. Em seguida, faremos uma comparação do atual cenário 
brasileiro de ensino e pesquisa de História Antiga, com base nas pesquisas de Faversani (2001) e 
de Dominique, Kolv e Nazário (2017). A partir de então, exporemos algumas novidades da 
última versão da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), recentemente aprovada, e suas 
mudanças relativas ao Ensino de História Antiga. Por fim, apresentaremos dados preliminares de 
pesquisa empírica realizada por nós, em relação ao Ensino de História Antiga e do Antigo Egito 
hoje em João Pessoa – PB e região metropolitana. Por fim, atrelaremos estes dados às diretrizes 
educacionais da Base, tecendo críticas à mesma, para então, lançarmos luz a elementos que 
compõe o panorama do atual do Ensino de História Antiga no Brasil. 
 
 
 
BREVE PANORAMA DA HISTÓRIA ANTIGA CIENTÍFICA – DE SEUS 
PRIMÓRDIOS ATÉ O BRASIL  

                                                           
1 Mestrando em História pela Universidade Federal da Paraíba – UFPB, vinculado à linha de pesquisa “Ensino de 
História e Saberes Históricos”. Graduação em História pela Universidade Federal da Paraíba – UFPB (2017).  
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De início, os estudos da História Antiga, com contornos teórico-metodológicos mais 

definidos, surgiram juntamente com a História científica (cf. GUARINELLO, 2013, p. 20), no 
final do século XVIII e início do XIX. A partir deste momento, e durante muito tempo, a 
disciplina permaneceu isolada em seus limiares, sem estabelecer diálogo com as teorias sociais e 
filosóficas cunhadas a partir de então. Características particulares da disciplina, como a erudição e 
o estudo de línguas mortas, favoreceram o seu isolamento. (FUNARI, P. P.; DA SILVA, G. J.; 
MARTINS, A. L., 2008, p. 8). Isto contribuiu para a falta de diálogo entre os conhecimentos 
produzidos pela área e a sociedade. Embebido nas ideologias de seu tempo, este quadro sofreu 
alterações ao longo do século XX. Em um contexto ocidental, a disciplina sofreu influência da 
Nouvelle Histoire, responsável por um maior diálogo e interdisciplinaridade da História com outras 
áreas do conhecimento.  
 No que concerne à tradição clássica no Brasil, seu início esteve ligado à chegada dos 
jesuítas no atual território brasileiro, no século XVI, com seus estudos das humanidades e de 
retórica. O estudos do Antigo Egito, entretanto, tiveram que esperar o séc. XIX. Durante o 
reinado de D. Pedro I, este monarca adquiriu uma importante coleção de peças egípcias, cuja 
história e origem do vendedor é nebulosa – provavelmente se chamava Nicolau Fiengo (cf. 
BRANGAGLION, 2004, p. 31). Seu filho e sucessor no trono, D. Pedro II, também contribuiu 
positivamente para a História Antiga no Brasil. Obteve uma educação voltada para os clássicos, 
fator refletido no ensino do Brasil Império (FUNARI, P. P.; DA SILVA, G. J.; MARTINS, A. L., 
2008, p. 9). O erudito imperador também foi um grande amante e estudioso da antiga civilização 
faraônica, tendo visitado duas vezes o Egito.  

É só no séc. XX, em 1934, entretanto, que vemos a criação do primeiro curso de 
graduação em História do país. Tendo como catedrático de História Antiga o eminente professor 
Eurípides Simões de Paula, este foi criador da revista de História da USP e membro fundador da 
ANPUH. (SANTOS, D.; KOLV, G.; NAZÁRIO, J. J., 2017, p. 116). Orientando diversos 
pesquisadores, sempre em diálogo com produções internacionais, a ação educativa de De Paula 
causou um impacto positivo para o avanço da disciplina no país. A partir de então, os estudos 
específicos da área terão participação tímida na produção historiográfica nacional. Na década de 
1970, em decorrência da ditadura militar, ocorreu um impacto negativo na disciplina: a produção 
especializada em Antiguidade do período se caracterizava por um forte teor positivista2, onde tal 
época era “retratada como algo curioso e não como um convite à análise dos processos 
históricos.” (CARVALHO, M. M & FUNARI, P. P., 2007, p. 14-15).  

Porém, como bem apontaram Silva e Gonçalves (2015), “com o fim da Ditadura Militar 
na década de 1980 e como reação à política educacional deixada por ela, o ensino de História foi 
alvo de debate e estudos sobre seus objetivos enquanto disciplina.” (p. 5). Inserida neste contexto 
de muito diálogo, e como resposta à ele, foi sugerida a criação de um encontro, a nível nacional, 
de historiadores especializados em História Antiga. A proposta de uma articulação desta 
magnitude certamente pode ser enxergada como uma reação profícua e atenta ao acalorado 
debate ocorrido no Brasil deste período em relação à produção de conhecimento na História 
Antiga3. Foi então durante o período de redemocratização, já em fins da Ditadura, que ocorreu o 

                                                           
2 É neste período que está inserida a dissertação de mestrado da Prof.ª Dr.ª Maria Martha Pimentel de Mello, até 
onde se sabe a primeira no Nordeste a possuir uma temática da Antiguidade. A narrativa histórica da autora é 
notavelmente positivista, encontrando eco na produção de seu tempo. Mais informações, vide MELLO, Maria Martha 
Pimentel de. O Sincretismo na Mitologia Egípcia. 1977. 139f. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade 
Federal de Pernambuco, Recife, 1977. 
3 Como pode-se inferir a partir da leitura de um trecho do discurso de abertura do evento, este pode ser enxergado 
como uma concretização de um desejo de maior articulação entre os historiadores da Antiguidade no país, bem 
como pelo crescimento da área. Ao apontar observações de cunho pessoal em relação à discrepância do valor dado à 
Antiguidade na Europa como um todo, em relação ao tratamento dado aqui no Brasil, a prof.ª Maria Martha 
Pimentel de Mello assim discursa: “A verdade é que o dia de hoje representa para os que trabalham com a História 
Antiga, um dia muito feliz, qual seja o dia da concretização de ideal em torno do qual, física ou espiritualmente, se 
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I Simpósio Nacional de História Antiga. Sediado na Universidade Federal da Paraíba, na 
cidade de João Pessoa-PB, em agosto de 1983, o evento foi importante por seu pioneirismo, 
reunindo grandes pesquisadores brasileiros da Antiguidade, sendo presidido pela professora Dr.ª 
Maria Martha Pimentel de Mello4. Contou com nomes que se tornaram respeitados na 
historiografia nacional por conta da qualidade de seus trabalhos, bem como por seus esforços na 
difusão dos estudos da Antiguidade. Para citar alguns: Ciro F. Cardoso (in memoriam), considerado 
um dos maiores responsáveis pela disseminação dos estudos do Antigo Egito no país, tendo 
orientado trabalhos no recorte tanto do Oriente quanto do Ocidente Antigo; Ulpiano B. de 
Menezes, cujas contribuições teórico-metodológicas para os estudos históricos da Antiguidade se 
fazem sentir até a atualidade; J. A. Dabdab Trabulsi, helenista brasileiro, autor de importantes 
estudos acerca da Grécia Antiga, e reconhecido difusor dos estudos helenísticos no Brasil; Jaime 
Pinsky, autor de uma gama de artigos e livros sobre a Antiguidade, e editor da Editora Contexto; 
e Gabriela Martin, arqueóloga. Possuidora de vasta experiência provinda de um valioso trabalho 
de campo acerca da “pré-história” do atual nordeste brasileiro, ela trouxe para o evento 
contribuições da arqueologia ao campo da História Antiga5.  

O simpósio pode ser considerado o gatilho para os sucessivos encontros nacionais de 
História Antiga, contribuindo efetivamente para a propagação e produção de conhecimento 
sobre a Antiguidade no país. Isto pode ser evidenciado pela fundação da SBEC – Sociedade 
Brasileira de Estudos Clássicos – em 1985, apenas dois anos após o evento ter ocorrido. 

Desta forma, após o fim da Ditadura Militar, observa-se um crescimento nas pesquisas da 
área. Em consonância com o restante da historiografia deste período, a relativa à Antiguidade 
também busca um maior diálogo com as mais atualizadas teorias sociais, expandindo, assim, os 
seus horizontes. Como exemplo, podemos citar o surgimento da História Cultural, na década de 
1990, dando novas roupagens às pesquisas sobre a Antiguidade. (SILVA & GONÇALVES, 2015, 
p. 6). Desde então, a disciplina não parou de avançar. Na atualidade, um reflexo disso é a 
presença, em todas as regiões do país, de professores especialistas em História Antiga nas 
universidades públicas. (LEITE, 2017, p. 24). “Atualmente são 116 pessoas responsáveis por 
pesquisar e ensinar História Antiga de forma permanente em alguma instituição de Ensino 
Superior no Brasil.” (SANTOS, D.; KOLV, G.; NAZÁRIO, J. J., 2017, p. 117). 
 Levando em consideração este crescimento da área, em 2001 o historiador Fábio 
Faversani publica artigo buscando “traçar um perfil da História Antiga nos cursos de graduação, 
pensando em três eixos: o que é oferecido, quem oferece, qual o perfil do que se oferece”. (2001, 
p. 42). Levando em conta o ano de publicação, o autor enviou questionários através de correio 
(eletrônico ou físico) para 205 Instituições de Ensino Superior do Brasil (p. 43). Também tentou 
realizar telefonemas, em caso de falhas das opções anteriores. Destas Instituições, apenas 44 
responderam. O predomínio do Sudeste na quantidade de respostas foi realçado, bem como a 
principal razão para isso: maior estabilidade em relação à disciplina de História Antiga, assim 
como a facilidade de se oferecer informações nas regiões onde se formam os especialistas da área. 
(p. 43). 

                                                                                                                                                                                     
justapõem milhares de professores, espalhados por todo o Brasil. Em nome da nacionalidade, eles não desejam a 
supressão do ensino de História Antiga mas seu inter-relacionamento com a História do Brasil, na busca comum das 
aspirações nacionais”. Cf. MELLO, Maria Martha Pimentel de. “Abertura”. In: Anais do I Simpósio Nacional de 
História Antiga: pesquisas, problemas e debates. João Pessoa: Imprensa da UFPB, 1984. 
4 A Prof.ª Dr.ª Maria Martha Pimentel de Mello foi professora da disciplina de História Antiga na Universidade 
Federal da Paraíba, aposentando-se na década de 1990, juntamente com vários outros professores do Departamento 
de História da UFPB, como reação temerária ao governo Collor. 
5 Cf. Anais e Programação do I Simpósio Nacional de História Antiga. Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa 
– PB, 1983. Temas ainda atuais foram objetos de comunicações e debates. A título de exemplo, uma das mesas 
redondas, debatida entre o prof. José Antônio Dabdab Trabulsi e a prof.ª Zélia Jesus de Lima, trazia como título “O 
uso do texto didático de História Antiga”. Uma das divisões por temas das Comunicações foi “Metodologia e 
Ensino”. 
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 O trabalho deste historiador foi importante por dotar os estudiosos da Antiguidade de 
uma base sólida, esta capaz de gerar reflexões sobre o Ensino de História Antiga de modo mais 
profícuo e alinhado à realidade brasileira. Mais recentemente, esforço semelhante foi feito por 
Santos, Kolv e Nazário (2017), em artigo debatido no dossiê da revista Mare Nostrum6. 
Buscando compreender os avanços da dita disciplina nestas primeiras décadas do século XXI, 
faremos uma breve comparação dos resultados de ambas as pesquisas, nos pontos de enfoque 
aonde são equivalentes. 
 Inicialmente, devemos levar em conta as diferenças metodológicas de ambos os trabalhos: 
a opção de Faversani (2001), como já dito, foi o envio de correios – eletrônicos ou não – para os 
Departamentos de História do Brasil inteiro (p. 42). Os professores contatados não precisavam 
ter especialidade na área, apenas ensinar na disciplina. Já Santos, Kolv e Nazário (2017) basearam-
se nas informações contidas na Plataforma Lattes para gerar suas análises. Os professores 
enfocados foram aqueles especialistas em Antiguidade, atuantes em Instituições de Ensino 
Superior – IES – sejam estas públicas ou não. (p. 119; 141 – 142). Ambos estavam plenamente 
conscientes dos limites de tais empreitadas7. O primeiro teve uma taxa de resposta de 21,46% das 
instituições contatadas. Destas, o autor obteve uma lista de 63 professores. O segundo, ao basear-
se na Plataforma Lattes, colheu informações de 116 professores, buscando prosseguir o trabalho 
do primeiro (cf. p. 119 – 20). Logo, é considerando estas diferenças no escopo de dados 
coletados e analisados pelos autores que faremos nossas comparações. 
 Em relação ao predomínio de especialistas por região, Faversani (2001) nos mostra haver 
maior concentração de professores no Sudeste (59%), seguido pelo Sul (24%), Nordeste (12%) e 
Centro-Oeste (5%), em 2001. A região Norte, até então, não possuía especialistas em Antiguidade 
em suas IES8.  Em Santos, Kolv e Nazário (2017), vemos o predomínio da atuação dos docentes 
em História Antiga no Sudeste - 50, 86% do total (p. 121); seguido pelo Sul - 23 dos 116 
docentes, equivalente a 19,83% (p. 122-23); Nordeste - 13,79% do país; Centro-Oeste - 13 de 116 
docentes; e Região Norte - 5 de 116, ou seja, 11,21% (p. 123). Comparando estes dados com os 
de Faversani (2001), pode-se notar um crescimento notável no número de professores 
especialistas em História Antiga em todas as regiões do Brasil. O caso da Região Norte, que em 
2001 não contava com nenhum especialista em Antiguidade em seu quadro universitário, é o 
maior reflexo deste crescimento: até 2017, foram contabilizados 5 professores especialistas em 
Antiguidade. (SANTOS, D. KOLV. G. & NAZÁRIO, J. J., 2017, p. 123). 
 Ainda baseando-nos nos dados colhidos por Santos, Kolv e Nazário (2017), não pudemos 
deixar de notar algumas informações relativas à Antiguidade Oriental: a maioria dos 
pesquisadores é especialista e produz nos indicadores “Grécia” e “Roma”. Os estudos do Oriente 
(Egito e culturas cuneiformes) equivalem a uma pequena, porém considerável, parcela9. Em 
relação aos idiomas dominados pelos docentes, o predomínio do grego e do latim é gritante em 
relação a outros idiomas, até mesmo em relação a alguns falados atualmente (p. 125). Isto está em 
plena consonância com os interesses de pesquisa e produção dos professores. 
 Como bem observaram os autores, ao contrário de vários países, não há no Brasil 
nenhuma organização ligada aos estudos orientais - como ocorre com estudos clássicos na já 
mencionada SBEC (p. 134; 140). Eles também chegaram à conclusão de que, no Brasil, os 
estudos relacionados ao Antigo Egito se concentram nos TCC’s ou Monografias, bem como 
especializações (p. 135-36). Roma e Grécia, em várias modalidades, superam os estudos de outros 
povos (p. 137). 

                                                           
6 Vide Mare Nostrum – Revista do Laboratório de Estudos do Império Romano e Mediterrâneo Antigo da 
Universidade de São Paulo, v. – 8, n 8 (2017). – São Paulo: USP/FFLCH, 2017. 
7 Acerca desta constatação por parte dos autores, vide Faversani, F., 2001, p. 43; Santos, Kolv e Nazário, 2017, p. 120. 
8 Cf. Faversani, 2001, Gráfico 3, p. 3. 
9 Conforme o gráfico da figura 7, constatou-se que Roma conta com 44 pesquisadores, e Grécia com 43. 
Comparando-se com Egito – com 8 – e as culturas cuneiformes – 2– nota-se a discrepância entre a quantidade de 
pesquisadores das culturas clássicas, em relação às do Antigo Oriente Próximo. (SANTOS, D., KOLV, G. & 
NAZÁRIO, J. J., 2017, p. 131).  
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 Partindo destas constatações, analisamos a última reforma na Base Nacional Comum 
Curricular – BNCC, aprovada recentemente, em dezembro de 201710, Tendo em vista que a 
mesma “define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os 
alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica”. (BRASIL, 
2017, p. 7, grifos no original). Levando em conta as críticas em relação às duas versões 
anteriores11, buscamos neste momento apreender quais mudanças esta BNCC pretende realizar 
no Ensino de História Antiga – e, em última instância, no Ensino do Antigo Egito. 
 Entretanto, consideramos a prática docente como o ponto de partida do qual qualquer 
iniciativa na melhora na educação deve partir. Por esta razão, aplicamos um questionário acerca 
da metodologia de ensino da História do Oriente Antigo – Antigo Egito, em 10 professores da 
rede básica de ensino, tanto privada quanto pública. Este circula ao redor de 5 eixos: 1) O perfil 
dos professores; 2) Perfil das escolas; 3) O livro didático; 4) Critérios do Ensino de História 
Antiga Oriental; 5) Opiniões. A partir das informações colhidas, criticaremos as resoluções da 
BNCC que alterarão o Ensino de História Antiga – Antigo Egito, mais especificamente, no 
ensino brasileiro. 
 
A 3ª VERSÃO DA BNCC E O ENSINO DE HISTÓRIA ANTIGA – EGITO ANTIGO 
 
 A última versão da BNCC só contém diretrizes relativas à Educação Infantil e ao Ensino 
Fundamental – parte esta que nos interessa. Uma vez que as duas últimas propostas passaram por 
duras críticas de historiadores de todo o Brasil12, esta se mostrou, ao nosso ver, um pouco mais 
alinhada a algumas das reinvindicações. 
 Uma crítica contundente em relação às propostas anteriores relacionou-se à manutenção 
de uma visão eurocêntrica da História – ao contrário do que a Introdução do texto delas 
declarava fazer. Em nossa perspectiva, isto ainda se faz presente. No caso da Antiguidade e do 
Medievo, de modo mais específico, só eram citados de maneira esporádica, havendo um vácuo 
entre as teorias do surgimento do Homo sapiens e a chegada dos europeus às Américas. Nesta 
última versão de 2017, continuamos vendo a permanência do modelo quadripartite europeu. A 
Antiguidade e o Medievo retornam com maior fôlego, tendo a sua apresentação vinculada à uma 
cronologia linear. 

Em relação à segunda versão, como pode ser depreendido dos objetivos de aprendizagem 
(EF06HI01), (EF06HI02), (EF06HI03), (EF06HI04) e (EF06HI05), há, no 6º ano, uma forte 
preocupação com as influências da cultura grega no mundo ocidental da atualidade. Longe de 
negá-la, também não se pode deter somente na influência deste povo da Antiguidade no mundo 
atual. Assim, ter-se-á a impressão de que a cultura grega foi a maior – e talvez a única – 
influenciadora de aspectos positivos do mundo contemporâneo. Nos objetivos citados, não há 
nenhuma menção aos povos da Antiguidade Oriental, e mais especificamente do Antigo Egito, 
tema de nosso interesse. (BRASIL 2016, p. 462). Entretanto, na versão aprovada de 2017, 
podemos notar um progresso. Por mais que as sociedades do Antigo Oriente Próximo apareçam 
na unidade temática “A invenção do mundo clássico e o contraponto com outras sociedades”, 
denotando uma visão baseada no mundo greco-romano, o fato de haver menção a seus estudos 
já pode ser considerado um pequeno avanço.  Os estudos da Antiguidade são mencionados nos 
objetivos de aprendizagem (EF06HI05); (EF06HI06); (EF06HI07); (EF06HI08); (EF06HI09); 
(EF06HI10); (EF06HI12); (EF06HI14); (EF06HI16). (BRASIL, 2017, p. 370). Os povos 

                                                           
10 Vide BRASIL. Resolução CNE/CP Nº 2, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2017, disponível para download no 
Portal Mec. < http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=79631-rcp002-
17-pdf&category_slug=dezembro-2017-pdf&Itemid=30192>. Acesso em Julho de 2018. 
11 Cf. Leite, 2016; 2017. 
12 Para mais informações acerca das críticas dos historiadores às últimas propostas de alterações da BNCC, vide os 
seguintes estudos  de LEITE (2016, 2017). 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=79631-rcp002-17-pdf&category_slug=dezembro-2017-pdf&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=79631-rcp002-17-pdf&category_slug=dezembro-2017-pdf&Itemid=30192
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autóctones da América, entretanto, continuam aparecendo sob a denominação eurocêntrica “pré-
colombianos”. 
 De qualquer forma, a ênfase na Antiguidade Clássica é maior do que em relação à 
Antiguidade Oriental. Como bem observaram Santos, Kolv e Nazário (2017), o foco do Ensino 
de História Antiga de tradição clássica provavelmente tem tal peso por conta da história dos 
estudos clássicos no Brasil, possuidor de uma longa trajetória no país. Considerando que, dos 116 
professores de IES pesquisados, 75% deles pesquisam Grécia e Roma, não é de se estranhar um 
reflexo disso na BNCC. 
 Já em relação às Competências Específicas de História para o Ensino Fundamental, o 
Ensino de História Antiga contribui de maneira efetiva para a realização, principalmente, dos 
números 1 a 713 (p. 352). 
 Quanto às Unidades Temáticas, objetos de conhecimento e habilidades, no 6º ano, o 
texto da Base propõe recuperar “aspectos de aprendizagem do Ensino Fundamental – Anos 
iniciais – e discutir procedimentos próprios da História, o registro das primeiras sociedades e a 
construção da Antiguidade Clássica, com a necessária contraposição com outras 
sociedades e concepções de mundo”. (p. 368, grifos nossos). Fazendo uma análise deste trecho 
destacado, notamos que a Antiguidade Clássica é tomada como referência, através de uma 
contraposição. Ao nosso ver, isto demonstra a importância da cultura clássica como formadora 
de nossa identidade ocidental. Ao falar da memória sobre uma perspectiva social, Noberto 
Guarinello (2003) nos informa que a mesma é compartilhada por várias pessoas, sendo 

 
com frequência, um campo de conflitos, no qual diferentes sentidos são conferidos ao 
passado: personagens e fatos distintos são valorizados ou rejeitados interpretações são 
contrapostas, silêncios ou rememorações festivas se confrontam. Tradições constantes 
lutam por legitimidade no espaço social da memória através de diferentes lugares e 
meios: textos, monumentos festividades, associações, veículos de comunicação, 
instituições e o próprio Estado (p. 9). 
 

Assim, neste campo de conflitos ideológicos Ocidente x Oriente, as diversas tradições 
ocidentais são reforçadas em nossa memória social nesta nova versão da BNCC, ao invés das 
tradições orientais. Desta forma, fica mais claro para o estudante o seu pertencimento à uma 
cultura ocidental. Ao focar-se em determinadas sociedades antigas do Ocidente para olhar outras, 
talvez a BNCC ainda tenha um reflexo da noção de civilização, conceito envolto de polêmicas. 
Em uma delas, há a ideia de que a civilização chegou ao Brasil por meio da colonização europeia. 
Dessa forma, se aplicada, esta diretriz reforçará esta memória social, acrítica. 
 Portanto, de uma maneira geral, podemos afirmar que esta última versão da Base 
Nacional Comum Curricular respondeu relativamente bem às críticas dos especialistas em 
História Antiga, recolocando em seu escopo de diretrizes o Ensino da Antiguidade. O Oriente 
Antigo – Egito e culturas cuneiformes –, porém, foi pouco contemplado. 
 Tendo esta última constatação em foco, decidimos enviamos um questionário para 10 
professores da rede básica de ensino da cidade de João Pessoa – PB e região metropolitana. 
Destes apenas 5 nos responderam. O nosso objetivo era colher informações acerca do Ensino do 
Antigo Egito na capital paraibana, tanto em relação à formação dos professores – quando e em 
qual instituição se graduaram, etc. – quanto à suas opiniões sobre o Ensino do Antigo Egito – se 
acha pertinente a ministração de aulas com esta temática; se utiliza fontes históricas nas classes, e 
quais, etc. 
 A seguir, exporemos e analisaremos de forma preliminar estes dados colhidos, buscando 
entender se há uma relação entre o pouco foco da BNCC14 no Antigo Oriente Próximo – do 

                                                           
13 À título de ilustração, citemos: 1: Reconhecer que diferentes sujeitos possuem percepções diferenciadas da 
realidade, estejam eles inseridos no mesmo tempo e espaço ou em tempos e espaços diferentes; 2: Selecionar e 
descrever registros de memória produzidos em diferentes tempos e espaços, bem como diferentes linguagens, 
reconhecendo e valorizando seus significados em suas culturas de origem. (BRASIL, 2017, p. 352). 
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Egito Antigo especificamente; a qualidade do ensino da história destes povos nas graduações em 
História e como o conteúdo é ministrado na rede básica de ensino. Devido aos limites deste 
trabalho, não analisaremos as informações colhidas em todos os eixos de nosso questionário. 
 
O ENSINO DO ANTIGO EGITO EM JOÃO PESSOA – PB E REGIÃO 
METROPOLITANA 
 
 Dos 5 professores15 de História que responderam ao nosso questionário, todos se 
graduaram em instituições federais paraibanas – Universidade Federal da Paraíba (4) e 
Universidade Federal de Campina Grande (1) – entre os anos 2009 e 2014. Deles, 3 possuem 
pós-graduação (Mestrado), e 1 possui mais de uma graduação. 
 Em relação aos níveis de atuação, 1 dos professores atuam no Ensino Fundamental e 
Médio, 2 apenas no Ensino Médio, e 2 apenas no Ensino Fundamental. Quanto às escolas, 2 dos 
professores atuam apenas em instituições públicas, 2 em privadas, e 1 nas duas variações. 
 Tendo em vista captar a abrangência geográfica da atuação dos professores, foi pedido a 
eles o nome do bairro/distrito onde suas escolas se localizam. A saber: Bancários, Valentina e 
Torre, Colinas do Sul e Gramame na cidade de João Pessoa; e Jardim Aeroporto, no município 
de Bayeux. Em relação à região metropolitana da cidade, nenhum docente ensina nas cidades de 
Cabedelo e de Santa Rita, estando estas fora de nosso escopo de análise. Buscando melhor situar 
o leitor, apresentamos abaixo um mapa com recorte de João Pessoa e região metropolitana. 
 Mesmo tendo sido pequeno o número de professores a responderem nossa pesquisa, a 
abrangência da atuação dos mesmos pode ser considerada razoável, não nos impedindo de traçar 
um panorama do Ensino de História Antiga na região. 
 Voltando aos dados colhidos, nos deteremos neste momento em aspectos metodológicos 
das aulas. Todos os 5 disseram focar-se em algum aspecto do Antigo Egito em suas aulas. Dos 5 
aspectos selecionados, Religião ficou na frente com 4 escolhas (80%), seguida de Cultura Material 
e Divisões Sociais (3 de 5, 60%), Política (1 de 5, 20%) e Outros (Militar, 20 %)16. Partindo dessas 
informações, notamos uma haver uma maior ênfase por parte dos professores em aspectos do 
Antigo Egito relacionados à nossa memória social. Chamados de Egiptomania, caracterizam-se a 
partir de reapropriações de elementos do Antigo Egito pelo Ocidente. Para Margaret Bakos, os 
principais ícones da Egiptomania inventados no Reino Antigo, são as Pirâmides, os Obeliscos e 
as Esfinges (BAKOS, 2008, p. 22), elementos estes incluídos nas opções temáticas preferidas, a 
partir das respostas dos professores. 
 Quando questionados se apresentam e interpretam fontes históricas do Antigo Egito em 
sala de aula, todos os 5 docentes deram respostas afirmativas. Perguntados quais tipos, a 
totalidade respondeu utilizar fontes iconográficas (100% dos professores); seguido de fontes da 
Cultura Material (3 de 5, 60%), com textos mágico-religiosos, administrativos e “literários” 
ficando em último lugar em suas escolhas (2 de 5, 40%).  
 Em relação às suas opiniões acerca de aspectos do ensino, 3 dos 5 julgam não ser 
suficiente o tempo dedicado ao Egito Antigo e à Antiguidade Oriental, de um modo geral, tendo 
em vista contemplar de maneira válida as nuances particulares das civilizações e períodos 

                                                                                                                                                                                     
14 Aprovada em dezembro de 2017, esta última versão da BNCC está em fase de implementação, instituída pelo 
MEC. Durante 2 anos, será feita uma revisão da formação dos professores, alinhada à Base. (BRASIL, 2017, p. 14 – 
15.) 
15 Mais uma vez, salientamos o caráter preliminar de tais dados, pois fazem parte de nossa pesquisa de mestrado, 
ainda em execução. 
16 As opções estavam assim dispostas: 1) Política (e. g., Dinastias, Sucessão de Faraós, Relações com outros povos, 
etc); 2) Religião (e. g. Deuses e Magia “Revolução Amarniana”, Moisés e os Hebreus, etc.); 3) Cultura Material e 
Visual (e. g. Múmias, Pirâmides, Obeliscos, Templos e Complexos Funerários, Sarcófagos, Pintura e Arte, 
Hieróglifos, etc.); 4) Divisões sociais (e. g. Faraó, Vizir, Sacerdotes, Escribas, Camponeses, Artesãos Escravos, 
Estrangeiros, etc); 5) Outros (um dos docentes escreveu Militar). Deixamos clara a ciência do caráter anacrônico de 
tais divisões, não encontrando elas eco na mentalidade egípcia antiga. 
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englobados – as civilizações do Antigo Oriente Próximo. Questionados se retirariam o Ensino do 
Antigo Egito do conteúdo programático do Ensino Médio, todos os 5 negaram desejar fazê-lo. 
Quanto ao preparo dado por seus cursos de graduação para a área, 3 dos 5 demonstraram estar 
satisfeitos, e 2 não. Todos os 5 acham o Ensino da Antiguidade Oriental importante para a 
formação do senso crítico do discente. 
 Por fim, a partir das escolhas de fontes históricas trabalhadas, e de temas ministrados nas 
aulas sobre Antigo Egito em João Pessoa – PB, percebemos uma predominância de aspectos 
desta antiga sociedade presentes no imaginário ocidental, mais especificamente brasileiro. Os 
elementos de maior exotismo no Antigo Egito chamam maior atenção dos professores e 
estudantes, cabendo ao Ensino de História utilizar-se desta curiosidade para esclarecer elementos 
de cunho histórico. Tanto as iconografias, quanto os deuses, a chamada “religião egípcia”, 
possuem um contexto sócio-histórico. Longe de querer formar pequenos historiadores, o 
professor de História deve ajudar os discentes a pensar historicamente, a desnaturalizar certas 
visões comuns perpetuadas. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  

A História Antiga no Brasil tem crescido deveras nestes dois primeiros decênios do 
século XXI. O desafio primordial já foi superado: a estabilização de professores pesquisadores da 
disciplina em todas as regiões do país. Atualmente, entretanto, a demanda é por uma maior 
articulação entre a área e a sociedade. Porém, esta é uma dificuldade enfrentada não apenas pelos 
estudos da Antiguidade, como também por todos os campos da História.  

Outra vitória da História Antiga se refere à BNCC: a terceira versão, analisada aqui, 
demonstrou ter se alinhado às críticas contundentes feitas pelos historiadores da Antiguidade do 
Brasil. A área, desta forma, parou de correr o risco de deixar de ser ensinada com qualidade na 
rede básica de ensino, o que acabou por evitar o seu desaparecimento inclusive no Ensino 
Superior e nas pesquisas. 
 Quanto à visão dos professores da rede básica de ensino de João Pessoa e Região 
Metropolitana, pudemos inferir uma certa inquietação quanto ao tempo dedicado à Antiguidade 
Oriental em suas graduações de História. Através dos dados colhidos, afirmamos ser profícuo 
partir dos interesses dos estudantes para abordar a civilização faraônica em classe. Além de tornar 
a aula interessante, o docente procederá de um conhecimento prévio para introduzir visões 
históricas acerca do mesmo tema. Quanto a nenhum deles desejar a saída da História Antiga 
Oriental do currículo escolar, inferimos que os professores enxergam a sala de aula como o local 
ideal para trabalhar de maneira mais pormenorizada os povos do Antigo Oriente Próximo, bem 
como reconhecem o seu papel para desnaturalizar visões comuns. 
 Por fim, com base nestes dados, acreditamos que a terceira versão da BNCC não alterará 
os quadros de ensino da História Antiga atualmente. Portanto, cabe aos pesquisadores da área 
continuarem lutando para uma maior qualidade e articulação de seu ensino. 
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HISTORIOGRAFIA ANTIGA: UM BREVE ENSAIO A RESPEITO DAS OBRAS DE 
FLÁVIO JOSEFO1 

 
Ana Lívia Alves Dias2 

 
Resumo: A presente pesquisa objetiva analisar a historiografia dos antigos hebreus a partir das 
obras e do estilo de seu mais conhecido historiador, Flávio Josefo. É inegável a influência da 
historiografia clássica no modo que Josefo lança mão para construir sua narrativa da história de 
seu próprio povo. Tendo isso em vista, buscou-se perceber os pontos de aproximação do estilo 
historiográfico de Flávio Josefo em relação à historiografia clássica. Josefo não poderia escapar à 
influência helenística nos seus textos, uma vez que, esse era o contexto cultural em que recebeu 
sua educação, como também, era o ambiente comum dos leitores aos quais endereçou suas obras. 
Outra influência importante são as próprias crenças judaicas nos escritos desse historiador. Esse 
aspecto, por sua vez, configura uma relevante peculiaridade das obras de Josefo, tendo em vista 
que, as próprias fontes utilizadas por ele assumem também uma função modeladora dos escritos 
desse historiador. Tais características são fundamentais na compreensão das próprias razões que 
possivelmente conduziram Josefo na elaboração de suas obras, ficando evidente a tentativa desse 
historiador de oferecer uma defesa de seu povo diante da elite greco-romana da época, ao 
apontar, entre outros aspectos, a antiguidade do povo judeu como um ponto de identificação 
com a história da Grécia e de Roma. Portanto, Josefo também buscou se inserir na longa tradição 
de historiadores clássicos ao representar a história dos judeus como parte essencial da história 
universal. 
 
Palavras- chave: Historiografia, Josefo, Judeus, Helenismo. 
 
As relações entre os judeus e Roma no século I 

 
A trajetória que caracteriza as relações entre judeus e o império Romano remontam a um 

período anterior ao século I d.C. Depois de passar pelo domínio de dos ptolomeus (323 a.C.), a 
Judéia ficou sob o comando dos reis selêucidas que, embora não tivessem proibido 
definitivamente as práticas religiosas dos judeus, buscavam helenizar seu território. 

A despeito de toda resistência dos judeus frente às tentativas de Helenização 
empreendidas por Antíoco Epifânio, eles viam suas concepções sendo gradualmente afetadas 
pelo helenismo. No século II a.C. os hasmoneus, uma família de sacerdotes conhecidos pelo zelo 
com que buscavam preservar e praticar sua fé, após vários conflitos, conquistaram a 
independência da Judeia, e estabeleceram o seu reinado em 161 a.C. 

Nos anos que se seguiram a dinastia dos macabeus foi gradualmente se desviando dos 
ideais religiosos que deram origem a revolta que encabeçaram contra a dominação selêucida, 
provocando o descontentamento de muitos. A Judeia, assim, se encontrava mais uma vez como o 
palco das disputas por poder entre as seitas político-religiosas do judaísmo. 
                                                           
1 Este artigo foi elaborado a partir de um plano de aula apresentado no Projeto de Ensino 'História - Capacitação 
para o Ensino e a Formação Multidisciplinar do Historiador' sob a orientação da professora Dra. Priscilla Gontijo 
Leite, docente nas áreas de Pré-História e História Antiga do Departamento de História do CCHLA da UFPB. 
2 A autora é graduanda do curso de Licenciatura em História na Universidade Federal da Paraíba. 
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E, foi na primavera de 63 a. C., ocasião da disputa pelo trono entre os irmãos hasmoneus 
Hircano e Aristóbolo, que os judeus entregaram sua independência às mãos do império romano. 
Sobre esse curioso episódio, Skarsaune indaga, 

 
Que triste epílogo para a dinastia hasmoneia. Um século mais tarde, passada a revolta 
macabeia, líderes dos judeus foram até Pompeu e pediram ao general romano que abolisse 
a constituição criada pelos governantes hasmoneus, bem como o seu regime opressor, e 
restaurasse a antiga teocracia sacerdotal – agora porém sob os auspícios de Roma! Como 
isso seria possível? (SKARSAUNE, 2004, p. 42) 
 

 Os judeus esperavam contar com a liberdade religiosa que Roma concedia às suas 
províncias, e, de fato, vivenciaram esse benefício até o 37 a.C. Entretanto, tiveram que se 
submeter ao incômodo governo dos idumeus incumbidos de governar sobre eles, sendo Herodes, 
o Grande, o que mais se destacou no decorrer de um governo que se estendeu de 37 a 4 a. C. 
Pode-se dizer que a dominação dos idumeus colocou fim a relação pouco conflituosa entre os 
judeus e Roma. 

O governo de Herodes provocou muito descontentamento por promover a Helenização 
por meio das construções que empreendeu, e pela imposição de taxas sobre o povo. Mesmo 
querendo demonstrar seu apreço pela Torá, os fariseus não se deixavam convencer pelas suas 
estratégias. Rocha afirma que, “[...] é esta deterioração da situação social dos judeus da Palestina 
que se constituirá no principal motor da guerra civil e da revolta contra os romanos” (ROCHA, 
2004, p. 244). 

Após a morte de Herodes em 4 a. C., a Judéia foi dividida em tetrarquias. Seus sucessores, 
Agripa I e em seguida Agripa II, eram vistos pela maior parte dos judeus como usurpadores do 
trono, uma vez que, descendiam das alianças estabelecidas entre a família dos hasmoneus e os 
idumeus. Nenhum Agripa alcançou a mesma envergadura que Herodes, o grande em seu 
governo. A principal fonte para o estudo desses acontecimentos é a obra A guerra dos judeus, 
publicada por Josefo entre 75 e 79 d. C. 
 
Um judeu na corte de César 
 

No ano 37 d.C. na cidade de Jerusalém nasceu Yosef bem Matitiahu no contexto do 
reinado de Herodes Agripa I, neto de Herodes, o grande. Em sua Autobiografia, o livro mais 
controverso que escreveu, Josefo se esforçou para demonstrar sua linhagem nobre ao se 
identificar como um legítimo descendente da linhagem sacerdotal dos hasmoneus. Tal esforço 
pode ser observado logo nas primeiras linhas da referida obra, 

 
Minhas origens não são obscuras, pois provenho de casta sacerdotal. A distinção de 
nobreza varia segundo os povos e, entre nós, formar parte do clero é a prova da mais 
ilustre raiz. Porém minha família não só pertence à linhagem sacerdotal, se não à primeira 
das vinte e quatro classes, que é muito diferente, e é a raiz mais nobre desta classe. Ademais 
por parte de minha mãe sou de sangue real, pois os hasmoneus, antepassados seus, foram 
durante um período de muito tempo, sumos sacerdotes e reis de nosso povo. (Autobiografia, 
I, 1-2) 
 

 Josefo recebeu uma educação destinada a poucos, em função do lugar social de sua 
família, destacando-se desde muito jovem pela sua inteligência. A 
partir dos 16 anos, ele passou a ser educado sob a tutela de um asceta do deserto que se chamava 
Bannus. Foi este homem que o instruiu a respeito das principais seitas político-religiosas de sua 
época, que conforme ele era três, os Fariseus, Saduceus e os Essênios.  

Segundo Lamour, “Nessa época, os fariseus constituíam, de longe, a corrente mais 
popular e progressista [...]” (2006, p. 19). Essa foi a seita responsável pela elaboração do Talmude 
e, Lamour acredita que ela tenha contribuído para a continuidade do judaísmo após a queda do 
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Templo no ano 70 d.C. como também sua escolha por parte de Josefo tenha sido uma estratégia 
para mostrar aos seus leitores que ele era um homem ponderado (Lamour, 2009, p. 29). 
 Para Dobroruka, Josefo dividiu as partes de sua Autobiografia de uma forma nitidamente 
desproporcional, podendo sua escrita ser considerada cansativa para os padrões atuais. Para este 
autor, as partes mais importantes da obra são a educação que Josefo recebeu no deserto, sua 
visita a Roma antes da guerra e, a ocasião em que ele assume o comando da Galileia (Dobroruka, 
2012, p. 107). 
 Um episódio evidentemente marcante para a Josefo foi sua viagem à Roma no ano de 64 
a. C. Ele foi juntamente com uma embaixada apresentar uma defesa em favor de sacerdotes de 
seu povo que estavam presos, e ficou impressionado diante da capital do Império, como explica 
Lamour, 

Essa viagem teve uma importante consequência: completamente fascinado por Roma, 
Josefo ficou convencido de que os romanos eram os senhores do mundo, tanto pela 
organização militar – cuja apologia fará mais tarde – quanto pela irradiação intelectual. 
(LAMOUR, 2009, p. 21) 
 

 Em 66 a.C. os conflitos entre grupos políticos rivais na Palestina se acirram, embora 
houvesse por parte dos judeus um descontentamento em relação ao império, são as disputas 
internas entre os grupos judaicos que são responsáveis pela guerra nesse período que culminou 
na destruição do Templo no ano 70 a. C. pelo general Tito. 

A guerra deixou de ser um conflito no âmbito rural, pois os grupos envolvidos passaram 
a disputar o poder em Jerusalém. As tropas romanas enviadas para controlar a situação não 
estavam logrando sucesso em sua missão, e nos anos que se seguiram, as rivalidades se acirravam 
na proporção do aumento da radicalidade dos grupos políticos.  

Entre os revoltosos e os moderados Josefo se colocou ao lado destes e, como governador 
da Galileia tinha a incumbência de fortifica-la contra os romanos, “[...] apesar de estar 
convencido, assim como a maior parte dos membros de seu grupo, de que tal resistência estava 
fadada ao fracasso”, afirma Lamour (2009, p. 25).  

Em 67 a. C. na cidade galileia de Jotapata, as tropas enviadas pelo imperador Nero, que 
estavam sob o comando de Vespasiano e seu filho Tito, encontraram Josefo disposto a se 
entregar aos seus dominadores. Para os judeus que lutaram ao lado de Josefo, essa capitulação 
configurava um ato vergonhoso por parte de seu comandante.  

Josefo, entretanto, estava convicto de que aquele momento era estratégico para o 
cumprimento da missão que acreditava possuir, garantir a continuidade de seu povo defendendo-
o diante do Império. E, de fato, ele se tomou para si essa responsabilidade, mas por ter se 
tornado após esses episódios um beneficiado da dinastia dos Flávios na corte de Roma, seus 
compatriotas o interpretaram como um traidor da causa dos judeus. 

Quando foi levado à presença de Vespasiano, Josefo afirmou que este se tornaria 
imperador de Roma, isso contribuiu para conquistar sua simpatia, e, de fato, quando Vespasiano 
chegou ao trono do Império o beneficiou concedendo-lhe o nome da família passando, então, a 
se chamar Flávio Josefo em homenagem aos seus patrocinadores reais.  

Foi, portanto, nessa posição privilegiada que Josefo assistiu os acontecimentos finais da 
guerra iniciada em 66 a. C., a queda do Templo em 70 a. C. e a conquista da cidade de Massada. 
Sob a proteção dos Flávios, Josefo teve acesso aos arquivos do Império, e pode se informar na 
leitura de grandes obras produzidas pelos mais famosos escritores da filosofia, poesia e 
historiografia greco-romana de então. 

 
Josefo e a historiografia clássica 
 

É inegável a importância da educação helênica na formação de Josefo, e deve-se 
considerar esse aspecto em qualquer análise que for realizada de sua extensa produção. Suas 
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obras foram A guerra dos judeus (79 d. C.); Antiguidades judaicas (94 d. C.); Contra Apion (94 e 99 d. 
C.); Autobiografia (94 e 100 d. C.). 

Ele sabia para quem estava escrevendo e o que queria. Por isso, nessas obras Josefo fez 
uso de recursos característicos da historiografia grega, demonstrando profundo conhecimento da 
mesma, uma vez que, foi capaz de reescrever a história do seu povo a partir das palavras dos 
gregos e do seu estilo literário. Nessa empreitada Josefo contou com colaboradores que o 
auxiliaram com a língua grega, afinal, Josefo pretendia ser lido pelo mundo greco-romano de sua 
época. 

Assim como os historiadores gregos, Josefo estava preocupado em descobrir a causa por 
trás dos fatos que os justificasse ao mesmo tempo em que apontasse para sua relação. É por isso 
que, em A guerra dos judeus para explicar o conflito de 66 d. C. Josefo começa sua narrativa a partir 
da fundação do reinado dos macabeus no século II a. C. Para isso ele lançou mão do Livro de 
Macabeus encontrado no Antigo Testamento. 

Como Tucídides, ele escreveu uma história sobre uma determinada guerra que ele 
representou como sendo a mais importante e visceral de todas até sua época. Essa semelhança é 
facilmente percebida ao compararmos as primeiras linhas da guerra dos judeus com a famosa 
obra de Tucídides, História da Guerra do Peloponeso, 

 
O ateniense Tucídides escreveu a história da guerra entre os peloponésios e os atenienses, 
começando desde os primeiros sinais, na expectativa de que ela seria grande e mais 
importante que todas as anteriores, pois via que ambas as partes estavam preparadas em 
todos os sentidos [...]. (História da Guerra do Peloponeso, I,1) 
De todas as guerras que se travaram, quer de cidade contra cidade, quer 
de nações contra nações, nosso século ainda não viu outra tão grande, e nós não sabemos 
que tenha havido outra semelhante, à que os judeus sustentaram contra os romanos. 
Houve, no entanto, pessoas que se dispuseram a escrevê-la, embora por si mesmos nada 
soubessem dela, baseando apenas seus conhecimentos em relações vãs e falsas. (A guerra dos 
judeus, I,1) 

 
Tucídides é uma das principais referências para o modo como Josefo constrói sua 

narrativa histórica, como explica Rodrigues, “Tucídides é, de todos, o autor a quem Josefo parece 
ter recorrido com maior frequência, detectando-se influência sua em vários passos, quer das 
Antiguidades, quer da Guerra” (2003, p. 245). 

A leitura pelo viés político percebido em Tucídides é o modelo seguido por Josefo em A 
Guerra dos judeus. Nessa obra em que o historiador judeu faz uma leitura da guerra de 66 a. C. a 
favor de Roma. Entretanto, Dobroruka salienta que, “[...] a imitação de Tucídides por Josefo 
esbarra num problema crucial – as origens culturais distintas de ambos tornam o entendimento 
da „essência‟ dos eventos e processos descritos bem diferentes” (2012, p. 109). 

Enquanto o historiador grego vê na desarmonia interna a causa para a fragilização da 
política de Atenas, Josefo interpreta o conflito entre judeus e romanos como uma manifestação 
do juízo de Deus sobre seus compatriotas, e o Império como um instrumento divino para a 
realização de sua ação na história. Para Josefo as ações dos seres humanos se relacionam com as 
ações de Deus para o cumprimento dos desígnios deste. Tendo isso em vista, Degan afirma que, 

 
Toda a obra de Josefo refletiu este reconhecimento de que a sucessão dos acontecimentos 
históricos possui por determinante a conjunção da vontade dos homens e os desígnios de 
Deus. Aqui ele se separou decididamente de seus modelos clássicos, ou seja, se sua teoria 
foi helenizada na forma e apresentação, foi judaica na essência, pois aceitou a onipotência 
divina nos arranjos das nações, atento ao peso do julgamento de YHWH. Josefo foi um 
providencialista. (DEGAN, 2010, p. 308) 

 
 Dobroruka parece concordar com Degan ao afirmar que, “Em termos da história pessoal 
do próprio Josefo, a ideia de que a ideia tem um sentido determinado por Deus é igualmente 
importante [...]” (2012, p. 113). Entretanto, ao atribuir um sentido divino, por assim dizer, à 
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história, Josefo se aproxima de Políbio e seu conceito de Fortuna como causa dos acontecimentos 
históricos. 
 Josefo se inseriu na historiografia clássica e, é possível pensar que buscasse rivalizar com 
seus grandes historiadores. Em A guerra dos judeus, Josefo buscou se destacar pelo fato de ter sido 
testemunha ocular dos acontecimentos que estava narrando. Esse era um elemento considerado 
muito importante pelo público helenístico, como explica Lamour, “Além de historiador, 
compilador e pesquisador, foi testemunha ocular e até mesmo ator: eis, na Antiguidade, a garantia 
de competência absoluta” (2006, p. 48). 
 Suas obras, além de serem feitas para agradar os romanos, formam sobre tudo, uma 
argumentação apologética em favor dos judeus, uma vez que Josefo teve como objetivo, também, 
apresentar seu povo ao mundo e, demonstrar como Roma fazia parte da história de Israel, e 
como também, gregos e judeus se aproximaram pela antiguidade de suas tradições. Mas Josefo, 
ao expor a história de seu povo dessa forma, conferiu à sua obra uma função pedagógica no 
mundo helenístico. 
 
Entre gregos, romanos e judeus 
 

Apesar de Roma ter estabelecido a paz que permitia liberdade de culto, tal liberdade 
esbarrava nos limites das concepções da ética helenista dos romanos. Mesmo assim, permitiram 
aos judeus a prática da circuncisão, que para os helenistas representava “[...] a mutilação do corpo 
contrária a seus ideais de beleza e de tratamento adequado do corpo” (SKARSAUNE, 2004, 48). 

Outra dificuldade enfrentada era em relação ao culto ao imperador que os judeus sempre 
se negaram a praticar tendo em vista que de acordo com suas tradições mais antigas registradas 
na Torá, eles não poderiam reconhecer outras divindades além do Deus de Israel. Isso foi 
encarado pelo Império como uma questão de ordem política, mesmo que para os judeus fosse 
um aspecto de natureza unicamente religiosa. No entanto, a despeito de como judeus e romanos 
entendiam a adoração à figura do César, a questão era fundamental para ambos. 

Além disso, os judeus nunca se mostraram como um povo amistoso, disposto a relações 
mais abertas com outros povos. É o que nos explica Skarsaune ao afirmar que, “Os judeus foram 
rotulados de ateus (porque negavam os deuses romanos) e acusados de odiarem todos os 
homens” (2009, p. 50). No entanto, a despeito disso, Josefo buscou construir uma representação 
positiva do seu povo, afirmando a antiguidade de suas instituições. 

Desse modo, em seus textos, Josefo se coloca na posição de mediador entre os judeus e a 
sociedade greco-romana, e busca cumprir a tarefa de aproximar seu público leitor do povo judeu. 
Ele fez uso de conceitos gregos para representar aspectos do judaísmo, ao descrever, por 
exemplo, as seitas judaicas como escolas filosóficas à semelhança das correntes do pensamento 
filosófico grego, quando as seitas judaicas não passavam de movimentos político-religiosos, como 
afirma Lamour (2006, p. 19). 
 É certo que os judeus não tinham muito espaço na historiografia grega, e para os 
romanos eles não passavam de uma província insignificante. Os povos almejavam uma 
oportunidade de terem suas histórias ouvidas pelos gregos, uma vez que, “No mundo do 
primeiro século d. C. a importância atribuída a um povo era medida parcialmente pela quantidade 
de espaço devotado àquele povo nas histórias gregas” (Bagniewski, 2008, p. 37). 

Para que pudessem ser ouvidos, os povos precisavam expressar suas ideias em grego, 
como explica Momigliano (1991, p. 14), e foi o que Josefo se empenhou em fazer quando 
publicou todos os seus livros nessa língua. Nas palavras de Burrow, “[...] com Josefo um 
província romana encontrou sua própria voz e falou de si e da sua experiência com o governo 
romano” (2007, p. 180). 

Em suas obras, Josefo construiu uma representação que favoreceu os romanos e, não 
poderia ser de outra forma, uma vez que, ele estava sendo patrocinado pela dinastia do Flávios, e 
em certa medida, sua primeira obra, A guerra dos judeus, foi escrita sob a encomenda do imperador. 
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Ele buscou encaixar a história de Israel no amplo edifício da historiografia universal construída 
pelos romanos. 

A despeito disso, entretanto, Josefo, um judeu helenizado, não abandonou suas tradições 
judaicas aprendidas desde sua infância. Como explica Lamour, “Josefo não se tornou romano 
porque, simplesmente permaneceu judeu até o fim, mesmo quando tal reivindicação deixou de ter 
qualquer interesse” (2006, p. 40). E, apesar da longa vivência na corte romana, do contato intenso 
com os historiadores e filósofos clássicos por meio da leitura de suas obras, e da extensa obra que 
produziu esse historiador não abandonou suas raízes mais profundas. 
 
Considerações finais 
 

Josefo tomou como referência o estilo dos historiadores clássicos, sobretudo, Tucídides, 
na escrita de uma história política, em sua busca por explicar a razão por trás dos fatos e, na 
busca pela verdade. O que há de mais peculiar nas narrativas de Josefo é a influência que os 
textos da Bíblia hebraica causaram sobre as próprias obras dele, levando-o a interpretar a história 
em termos da relação entre a liberdade do ser humano e a providência divina.  

Ao desenvolver, no entanto, esse conceito providencialista da história, Josefo se 
aproximou do conceito de Fortuna presente nas obras de outro grande historiador clássico, 
Políbio. Isso deixa evidente o conhecimento profundo que esse historiador judeu possuía a 
respeito das obras mais celebradas do mundo greco-romano, como explica Rodrigues (2003, p. 
237). 

Josefo, desse modo, apresentou aos seus leitores helenistas uma extensa produção 
historiográfica a respeito do seu próprio povo, e sua obra cumpriu o duplo objetivo de ser 
apologética e pedagógica. Esse historiador esteve entre a resistência dos judeus e sedução de 
Roma, e se colocou de um modo oportunista entre ambos, aspirando concilia-los para seus 
leitores, mas sobre tudo, dentro de si mesmo.  

Essa análise da historiografia dos antigos judeus a partir de Flávio Josefo, entre outras 
contribuições, nos auxilia na percepção de que há muitas influências diferentes permeando as 
teias narrativas construídas pelos historiadores em qualquer época. 
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TEATRO E PODER NA GRÉCIA ANTIGA: AS RELAÇÕES ENTRE O PÚBLICO E 
O PRIVADO NA PEÇA LISÍSTRATA (SÉC. V A.C.)1 

 
 Tatiana de Sousa Lins2 

 
Resumo: O presente artigo parte da minha pesquisa monográfica e tem como objetivo analisar a 
peça “Lisístrata” (séc V a.C.) do comediógrafo Aristófanes, a fim de refletir em torno da 
construção do “lugar” social e político do feminino mediante as representações do masculino. 
Tendo como fonte de análise uma comédia, busco através da relação entre a História e a 
Literatura estabelecer um olhar para além da obra, analisando em seu conjunto a historicidade, a 
subjetividade do autor e a relação entre os interlocutores da referida peça. Para tanto, parto de 
um estudo sobre a organização espacial da Grécia, tendo em vista que essa é sistematizada em 
poleis independentes, ou seja, “cidades-estados” que são produtos de realidades únicas, nas quais 
são determinados os espaços recorrentes da vida pública e privada, assim como quem os habita. 
A segregação desses espaços de atuação na pólis advém da concepção da existência de um 
“lugar” do masculino e do feminino que são construídos historicamente, como atenta Joan Scott 
(1989). Sendo assim, a partir da análise do enredo da comédia “Lisístrata” e das discussões sobre 
a construção desses espaços através da concepção do público e do privado, assim como do que 
se refere ao masculino e ao feminino, esse artigo tem como aparato teórico Maffre (1989), Roger 
Chartier (2002) e Joan Scott (1989). 
 
Palavras-chave: História-literatura; Poleis; Representações.  
 
1 INTRODUÇÃO 
 

A História passou por diversas concepções de fonte histórica nos últimos séculos, saindo 
de uma perspectiva positivista ligada ao conceito de que apenas documentos oficiais se 
caracterizavam como objeto de pesquisa, até a grande abertura proporcionada pelos Annales no 
século XX que ampliou o conceito de fonte e documento, instaurando uma nova forma de fazer 
e pensar História. Essa ampliação das fontes documentais possibilitou que a História 
estabelecesse uma interdisciplinaridade com outras áreas do conhecimento, como a Literatura, a 
Filosofia, a Sociologia, a Antropologia, entre outras. 

A interdisciplinaridade entre a História e a Literatura foi um dos campos mais explorados 
nessa época, construindo uma nova forma de análise que trouxe a possibilidade da obra literária 
ser tratada como uma fonte histórica. Essa nova maneira de fazer História dá origem a diversas 
correntes teóricas que buscam explorar esse amplo campo de análise, trazido pelos Annales. 
Dentre elas está a História Cultural que propõe trabalhar cada vez mais com o estudo da 
sociedade e da cultura, um dos seus maiores expoentes é Roger Chartier que através da interação 
entre História e Literatura trouxe uma nova visão sobre os aspectos sociais. 

                                                           
1 Orientadora: Uelba Alexandre do Nascimento. Professora Adjunta da Universidade Federal de Campina Grande 
(UFCG/CFP), campus Cajazeiras-PB.  
Projeto de Pesquisa Monográfica. 
2 Graduanda em História pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), campus Cajazeiras-PB. 
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Esse tipo de fonte propicia uma visão inovadora sobre os fatos, pois ela se encontra 
permeada pelo imaginário popular e pela subjetividade de quem a escreveu, saindo da ideia da 
fonte como uma forma de reconstrução do passado e levando a observar os questionamentos e 
pensamentos das personagens da época. Desta forma, Chartier (2002) atenta que ao trabalhar 
com uma fonte de cunho ficcional, o historiador deve buscar um estudo sobre o contexto 
histórico (social, político e econômico) no qual a obra é escrita, pois nenhuma produção é neutra 
(seja ela histórica ou literária) de forma que esta realidade exterior influi nas representações que a 
fonte possui.  

Nesse sentido, o presente artigo parte da minha pesquisa monográfica, “Teatralizando o 
feminino: representações da mulher na literatura de Aristófanes (séc. V a.C.)”, e tem como 
objetivo refletir como as relações entre o público e o privado estabelecidas por meio dos signos 
do espaço urbano nas polies são reflexos da organização social definida a partir de uma 
concepção de quem atua enquanto agente na pólis. Em paralelo a isso, analisamos como as 
representações literárias, especificamente, a comédia “Lisístrata” apresenta esses locais ao passo 
que refletimos sobre o papel político e social da mulher grega.  

O século V a.C. é caracterizado pela consolidação do regime democrático por meio de 
Péricles que possibilitou uma ampliação dos lugares dedicados à cultura em Atenas, de maneira 
tão forte que a cidade se tornou o “centro artístico” da Grécia. O teatro foi um grande palco de 
representações, seja de grandes tragédias ou de comédias satíricas e/ou moralizantes. Este século 
de grande abertura para as artes, principalmente para o teatro, era inteiramente masculino, visto 
que as peças eram escritas e interpretadas por homens (até os papéis femininos). Tem-se, assim, 
um monopólio masculino sobre a política, a sociedade e as artes. 

 Frequentado por pessoas de todas as classes, o teatro grego era um amplo espaço 
no qual os espetáculos eram dedicados ao deus das festas e do vinho (Baco). Além de 
proporcionar uma maior “liberdade de expressão” e ser uma das formas de lazer na Antiguidade, 
o teatro tinha também um papel de crítica social, moral e política, pois por meio das tragédias e 
das comédias mostravam-se as “consequências” de quando a moral e os bons costumes não são 
seguidos. Dessa forma, esse ambiente configurava-se como um signo de voz e poder na pólis, 
através do qual Aristófanes tornou-se reconhecido pelas suas diversas comédias que abordavam, 
principalmente, críticas à política, à organização social e às instituições, por meio de personagens 
marginalizados.  

Para realizar tais análises, utilizamos como aporte teórico: Leandro Benevolo (2012); Jean-
Jacques Maffre (1989); Joan Scott (1989) e Roger Chartier (2002).  
 
2 PÓLIS: O PÚBLICO E O PRIVADO  
 

Refletir em torno do sentido dado ao que compõe o “público” e o “privado” na 
organização das polies gregas, nos permite várias possibilidades de análise. Sendo assim, no 
decorrer deste artigo fomentamos uma discussão através da premissa que o “organismo físico é a 
imagem do corpo social” (BENEVOLO, 2012, p.127). A partir desta perspectiva, abordamos 
brevemente a sistematização do espaço urbano, a participação civil da população nas cidades-
estados, dando ênfase a uma análise da concepção do político nas polies e sua associação ao que 
eles denominam como “vida pública”, a fim de intercalar essa análise aos desdobramentos das 
representações literárias em torno do papel político e social da mulher na Grécia Antiga.  

A polissemia em torno do termo pólis nos atenta a uma não associação apenas à 
concepção do urbano, pois esta representa uma forma distinta de organização baseada em um 
conceito de “cidade-estado”, juridicamente independente e autônoma, que contém seu próprio 
centro político, administrativo, social e religioso (MAFFRE, 1989). Sendo assim, cada pólis 
possui uma realidade única, conservando em comum alguns signos espaciais.  

Segundo Benevolo (2012, p. 78) a organização urbana da Grécia é pensada a partir de dois 
âmbitos, a cidade alta (Acrópole, onde ficam os templos dos deuses e o refúgio, em caso de 
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guerras) e a cidade baixa (Astu, onde se desenvolvem o comércio e as relações civis), divididos em 
três zonas: 

 
as áreas privadas ocupadas pelas casas de moradia, as áreas sagradas – os recintos com 
templos dos deuses – e as áreas públicas, destinadas às reuniões políticas, ao comércio, 
ao teatro, aos jogos desportivos etc. O Estado, que personifica os interesses gerais da 
comunidade, administra diretamente as áreas públicas, intervém nas áreas sagradas e nas 
particulares.  

 
Pensar essa sistematização nos confere uma viabilização de como a sociedade grega se 

organizava enquanto agente atuante nesses espaços. Tendo em vista que esses monumentos 
(templos, teatro e a Ágora) correspondem a representações de poder e voz do Estado no 
ambiente urbano, e que estes eram restritos apenas a participação dos cidadãos e, em casos 
específicos, ao “corpo civil”3, percebemos uma fragmentação social entre os que possuem 
participação ativa na pólis e aqueles a quem lhes é negado. 

O espaço do sagrado é um importante aspecto da cultura grega, possuindo assim um 
grande destaque nas representações ritualísticas (sacrifícios, celebrações etc.) realizadas em áreas 
livres das cidades e nos templos. Sua prática é voltada para o corpo cívico da sociedade, tendo em 
vista que o sistema de educação grego estabelece desde cedo esse contato com as mulheres 
pertencentes à aristocracia e à família de maneira geral.  

Essa relação com o divino também se estendia a outras instâncias como, por exemplo, o 
teatro grego que possuía um amplo espaço no qual os espetáculos eram dedicados ao deus das 
festas e do vinho (Baco). Esse espaço era organizado e produzido para o público cidadão e, em 
alguns casos, para o corpo cívico.  

A esfera política grega apresentava suas variações, visto que cada cidade-estado possuía 
uma organização distinta e independente. O que podemos afirmar, segundo Maffre (1989, p.37), 
é que a estrutura social da Grécia parte do princípio de desigualdade entre os homens. Diante 
disto, 

 
[...] apenas uma minoria tinha participação ativa no poder político: os cidadãos, isto é, 
os adultos do sexo masculino, filhos de pais já cidadãos; de forma que as esposas e 
filhos desses cidadãos pertencem ao corpo cívico, mas não ao corpo político da cidade.   

 
A participação dos cidadãos nas decisões políticas das polies ocorria por meio de 

conselhos e assembleias, estas possuíam um espaço específico denominado “ágora”. Este termo 
possui um sentido dual, um referente ao conceito político dado a reunião/assembleia dos 
cidadãos gregos, e outro nomeando a praça pública/espaço ao ar livre utilizada também para as 
relações de mercado. Assim como há uma distinção de sentidos, a ágora era utilizada por 
diferentes classes de acordo com o sentido que lhe é atribuído.  

Além disso, podemos destacar, enquanto organização política da pólis, o bulé que se 
refere a um conselho de homens nobres que representam a assembleia dos cidadãos no pritaneu, 
espaço voltado para reuniões sobre questões de maior instância política. Diante disso, a estrutura 
enquanto espaço de vida pública/política era composta e frequentada apenas pelos cidadãos da 
pólis.  

Esses signos (acrópole, os templos, a astu, o teatro e a ágora) representam os espaços do 
público nas cidades-estados, tendo em vista que esses simbolizam ambientes de expressão política 
e de poder. Vale ressaltar que a “vida pública” é dominada pelo masculino. Em contrapartida, a 
vida privada residia na convivência na oikía (a casa), que apresenta diversas formas dependendo 
da sua localização, seja na zona rural ou urbana, assim como varia dependendo da pólis. Porém, 
existem algumas características fixas, como a presença do Gineceu, Ándron e uma área/pátio 
comum. 

                                                           
3 Mulheres gregas e filhos (as) legítimos (as).  
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 O primeiro refere-se a um cômodo reservado para as mulheres, onde elas conviviam 
entre si, sendo admitida apenas a visita de homens pertencentes à família; em contrapartida, o 
Ándron correspondia a um local especial para os homens de interação entre a pólis e sua casa, 
nesse espaço eles tinham um fácil acesso ao ambiente público; o pátio comum da casa é um 
ambiente de convivência da família, onde os homens recebiam visitas (MAFFRE, 1989). A 
organização deste espaço era habitada na maior parte do tempo pela mulher que buscava 
administrar o lar, a economia doméstica e a educação dos filhos, em especial, o ensinamento 
sobre a gestão do lar para as meninas.  

Isso não quer dizer que elas estejam restringidas apenas a vida privada, pois as mulheres, 
como foi apresentado anteriormente, compõem também os lugares da pólis voltados para o 
sagrado, o mercado e, em alguns casos, espaços de lazer como o teatro. Porém, é importante 
destacar que isso ocorre apenas “quando acompanhadas de seu tutor (e/ou algum homem da 
família) ou por uma escrava” (VRISSIMTZIS, 2002, p.35).  

É neste cenário que Aristófanes mostra suas críticas políticas e sociais através de suas 
peças, sempre buscando retratá-las por meio de personagens “marginalizados” pela sociedade. 
Isso pode ser confirmado na peça “Lisístrata”, quando o dramaturgo apresenta a personagem 
Lisístrata como líder da revolução das mulheres, dando destaque político a quem não era 
considerado cidadão. 

 
3 AS RELAÇÕES ENTRE O PÚBLICO E O PRIVADO EM “LISÍSTRATA” 
 

A peça “Lisístrata” do comediógrafo Aristófanes é ambientada na cidade-estado Atenas 
em um período (V a.C.) no qual a consolidação do regime democrático, por meio de Péricles, 
possibilitou uma ampliação dos lugares dedicados à cultura de maneira tão forte que a cidade se 
tornou o “centro artístico” da Grécia. Esse momento de expansão ateniense também ocorreu em 
relação à dominação política e econômica, principalmente através da Liga de Delos4. A conquista 
desses espaços acirrou as disputas entre as cidades-estados, Atenas e Esparta, que passaram a 
disputar o maior domínio da Grécia, em especial da Península do Peloponeso. Esse embate é um 
dos maiores conflitos internos da Grécia no período da antiguidade, tendo durado cerca de vinte 
e sete anos.  

Todo esse conflito gerou várias repercussões na literatura, a partir da obra “História da 
guerra do Peloponeso” de Tucídides, e no teatro a partir de comédias como “Lisístrata” de 
Aristófanes.  

Na peça em análise, temos a história de como as mulheres acharam um meio inusitado 
para participar da vida pública da cidade. Indignadas com a constante ausência dos maridos 
devido à condição de guerra civil (guerra do Peloponeso), a personagem principal articula um 
plano para estabelecer a paz, que consistia em formar uma aliança entre as mulheres das polies 
em conflito (Atenas, Esparta, Beócia e de Corinto), no qual elas declarariam uma greve de sexo.   

Como apresentado anteriormente, Aristófanes, por meio de suas diversas comédias, 
costuma abordar críticas principalmente à política, à organização social e às instituições e, nesse 
caso em questão, para criticar a situação de guerra entre as polies e “propor através do riso a 
paz”. Ao fazer essa “inversão de papéis”, colocando a mulher em um espaço de voz política, há 
uma quebra em relação à função social e política da mulher grega. Tendo em vista que na 
democracia ateniense5 resumia-se a transmissão da cidadania, baseada em um ideal, as Melissaí6, 

                                                           
4 A Liga de Delos foi uma a aliança que congregava diversas cidades (principalmente, as ilhas do Egeu, mas com o 
tempo foram adicionadas as Ilhas Cícladas, Lesbos, Quíos, Samos, Rodes, cidades da Trácia, da Calcídica, e a maioria 
das cidades gregas a oeste e ao sul da Ásia Menor) formada durante as Guerras Médicas (Greco-Persas) para dar 
suporte financeiro e garantir a segurança das terras gregas (FUNARI, 2006, p. 25).   
5 Apesar de possuir uma configuração política baseada distinta da ateniense, as mulheres espartanas também não 
interferiam no aspecto político da cidade.  
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que representavam o padrão que as esposas legítimas deviam apresentar, ou seja, sempre 
submissas e excluídas de qualquer decisão política.  

As Melissaí usariam assim esse lugar feminino como uma forma de desestabilizar os 
homens.  

 
LISÍSTRATA - Juro que sim, pelas duas deidades. Devemos apenas ficar em casa, 
vestidas e arrumadas o melhor que soubermos, de preferência usando uma túnica 
transparente que nos deixe quase nuas, mostrando nosso delta irresistivelmente 
depilado. Mas quando os maridos apontarem pra nós a agressiva insolência dos seus 
desejos, nós nos retiraremos deixando-os sozinhos no campo de batalha, de armas na 
mão, sem saber o que fazer com elas (ARISTÓFANES, 2003, p.03). 

 
A partir disso, percebemos como Aristófanes apresenta o lado sexual da mulher como um 

meio de controlar e manipular os homens, “rompendo” com o papel submisso das Melissaí. 
Dando sequência ao plano, elas tomaram a Acrópole ateniense (local onde estavam guardadas as 
provisões da guerra) e resistiram às investidas dos homens para recuperá-la.  

 
COMISSÁRIO - (Às mulheres.) Primeiro eu lhes pergunto: por que resolveram trancar 
as portas da Acrópole?  
LISÍSTRATA - Pra dominar o tesouro. Onde está o tesouro está o poder. Sem 
dinheiro, não há guerra. Compreende que queremos a paz? 
COMISSÁRIO - Com que, então, o dinheiro é a causa da guerra?  
LISÍSTRATA - E, usado na guerra, falta na paz. Por isso a guerra é opulenta e a paz é 
miserável. Pisandro, o oligarca, vive pregando mil rebeliões, e a cada uma aparece mais 
rico e mais potente. Pois resolvemos acabar com isso. Nem mais uma dracma do povo 
será gasta na guerra 
COMISSÁRIO - E, se não me intrometo em demasia, que pretende fazer  
com o tesouro? 
LISÍSTRATA - Ainda não ficou claro? Vamos administrá-lo de maneira doméstica, 
feminina. 
COMISSÁRIO - Ah, é? Comprando cebolas e batatas para os pobres?  
LISÍSTRATA - Senti no que me disse uma ironia? Só a pretensão masculina julga que 
administrar um estado é mais difícil do que administrar  
um lar (ARISTÓFANES, 2003, p.19). 

 
A tomada desse espaço representa um ato de rebeldia, pois esse local, enquanto ambiente 

decisivo para o controle da expansão política, pertencia apenas aos cidadãos, era um espaço do 
masculino. A partir disso, podemos observar, através dos estudos de Joan Scott (1989), que 
“lugar” do feminino e do masculino deriva de uma construção social e histórica que busca definir 
o que seria dever do homem e da mulher numa representação que segrega e enquadra os desejos 
e características destes personagens baseados no fator biológico. 

 
COMISSÁRIO - O quê? Acredita mesmo que eu vá obedecer ordens de um ser 
inferior, desonrando minhas roupas de homem? Antes mil mortes. LISÍSTRATA - Se 
são só roupas que você teme desonrar, não se incomode. Troca comigo. Eu prometo 
que manterei a dignidade delas. (Alto.) Mas cala! (ARISTÓFANES, 2003, p.22). 

 
Essa forma de construção social é perceptível em vários trechos da peça. Quando as 

mulheres decidem “tomar o poder”, elas são bombardeadas por discursos que impõem que a 
mulher não pertence à vida pública, pois não teria a capacidade de compreensão política, sendo 
destinada apenas às tarefas do lar. E, ainda diante desse discurso, as mulheres se apropriam desse 

                                                                                                                                                                                     
6 A esposa, conhecida como Melissa, reproduzia entre os atenienses o modelo ideal feminino, face às demais 
categorias femininas que habitavam a pólis (Hetairas, Pornai e escravas). Era a cônjuge do cidadão. Melissa ou 
“mulher-abelha” era um termo sinônimo para designar a esposa legítima (GONÇALVES; MATA, 2011, p.66).  
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lugar do privado sendo enquadradas para mostrar como a segregação desses espaços não 
extinguem seus posicionamentos sobre a vida pública/política na pólis. 

 
COMISSÁRIO - E cada embaixatriz vai levar uma agulha, um novelo de lã e uma roca 
pra ajudar a tecer numa só teia inimigos mortais? Que mulheres ridículas!  
LISÍSTRATA - Se vocês tivessem um pouco mais de bom senso iriam, como nós, 
buscar as grandes soluções nas coisas simples. A tecelagem é uma lição política. 
LISÍSTRATA - Quando pegamos a lã bruta, o que fazemos primeiro é tirar dela todas 
as impurezas. Pois faremos o mesmo com os cidadãos, separando os maus dos bons a 
bastonadas, eliminando assim o refugo humano que há em qualquer coletividade. Aí 
pegamos os que vivem correndo atrás de cargos e proventos e os classificamos como 
parasitas do tecido social - que deve ser trançado apenas com cidadãos úteis e 
prestantes. Usaremos, sim, mas apenas para confecções inferiores, os relapsos, os 
devedores do tesouro, os bêbados contumazes e todos os outros cidadãos não de todo 
estragados, mas já em princípio de decomposição. Isso feito em todas as cidades, nos 
restaria considerar cada núcleo social como um novelo à parte, puxar cada fio daqui pra 
Atenas, dando assim ao povo, daqui e das colônias, o meio de tecer o gigantesco manto 
da proteção geral (ARISTÓFANES, 2003, p.24). 

 
 A partir das representações sobre o “lugar” político e social da mulher grega 

apresentados em “Lisístrata”, pudemos perceber como a segregação desses espaços de atuação é 
reflexo da sistematização espacial presente nas polies.  

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
No decorrer deste artigo, realizamos uma discussão em torno da construção dos lugares 

do público a partir das relações do político na pólis, tendo em vista que os signos urbanos que o 
caracterizam são acrópole, os templos, o teatro, ágora e o pirineu, locais de poder e de atuação 
masculina; e do privado, ao qual tomamos como ponto a oikía, local de convivência da família, 
em especial a mulher grega a qual é encarregada em “administrar” a casa, atuando assim enquanto 
corpo cívico, porém restrita de se posicionar politicamente de maneira jurídica.  

Diante disso, podemos refletir em torno da construção do “lugar” masculino e feminino 
na sociedade grega, enquanto construção histórica, representada a partir da segregação desses 
espaços e das representações literárias sobre o papel político e social da mulher, em especial as 
comédias que nos apresenta como as mulheres deviam se comportar socialmente, por meio do 
ideal das Melissaí, e que ironiza como elas pensariam politicamente caso “tomassem o poder”.  

É importante destacar que essas representações da mulher em “Lisístrata” são resultado 
de um discurso no qual a construção das identidades sociais é resultado sempre de uma relação 
de força entre as representações impostas pelos que detêm o poder de classificar e de nomear, e a 
definição de aceitação ou de resistência que cada comunidade produz de si mesma (CHARTIER, 
2002), tendo em vista que as peças no período antigo eram escritas e interpretadas por homens 
(até os papéis femininos), o que configurava um monopólio masculino sobre as representações 
sobre o feminino.  

 Portanto, a partir das análises apresentadas, é perceptível como a organização do 
espaço urbano reflete na social, apresentando assim características das relações entre o político, o 
sagrado, os agentes atuantes desses locais na construção em torno do público e do privado. 
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O OUTRO NA IDADE MÉDIA: UMA QUESTÃO ATUAL 
 

Eduardo Leite Lisboa1 
Introdução 
 

 No ano de 2015, a primeira versão da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) suscitou 
inúmeros debates em torno da História Antiga e Medieval, pois, com a premissa de um currículo 
voltado ao nacional, abolia do ensino escolar esses dois recortes “anacrônicos” a realidade 
brasileira. Desde então, diversos espaços foram promovidos dentro das universidades a fim de 
discutir o tema, não tardando a gerar reações, como por exemplo a carta da Associação Brasileira 
de Estudos Medievais (ABREM). E é na esteira dessas reflexões que o presente trabalho surge. 
 Para demonstrar a atualidade das discussões envolvendo o Outro Medieval lançarei mão 
das narrativas de viagens do período e sua implicância durante a Expansão Ibérica, assumindo 
aqui a literatura enquanto fonte privilegiada de acesso ao imaginário e este dizendo respeito à 
“atividade do espírito que extrapola as percepções sensíveis da realidade concreta definindo e 
qualificando espaços, temporalidades, práticas e atores [...]”2 e levando em conta que 

 
Tal como a palavra “mentalidade”, a palavra “imaginário” apresenta-se com um certo 
halo de indefinição que lhe confere uma parte do seu valor epistemológico, já que assim 
nos permite atravessar fronteiras e escapar às compartimentações. É um conceito 
libertador, um instrumento que abre portas e janelas e nos leva a outras realidades, 
mascaradas pelos rótulos convencionais das preguiçosas divisões da história.3 
 

Viagem e mirabilia 
 
 Desde a aurora do Medievo encontramos relatos de viagens, sobretudo em função da 
missionação ao centro-norte da Europa continental e insular. Na Antiguidade Tardia, porém, 
destaca-se São Brandão (sécs. V-VI), abade irlandês que entrou para a história sobretudo pela 
Navigatio Sancti Brendani, onde desbravou o Atlântico junto de outros clérigos para encontrar a 
Ilha das Delícias. O monge navegador influenciou de tal maneira o imaginário de seus 
contemporâneos que desde então foi lido e interpretado como um relato verídico até o Paraíso 
Terreal: uma viagem que pouco a pouco se foi identificando com as Canárias e veio juntar-se a 
um continuum cultural que desde a época Antiga situava no arquipélago as Ilhas Afortunadas4, 
ideia, aliás, perpetuada por Isidoro de Sevilha (sécs. VI-VII), autor mais lido durante a Alta Idade 
Média. 120 foram os manuscritos da Navigatio chegados até nós e sua influência é tamanha que do 
século XIV até o XVIII as ilhas relatadas estão em muitas das cartografias mais famosas. 

Contudo, é a partir do século XII que tal gênero avultará juntamente com a intensificação 
do comércio e início das Cruzadas, sendo a ascensão do Império Mongol (1214) e sua tolerância 

                                                           
1 Graduando em História - Licenciatura pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, orientado pelo professor 
Itamar Cardozo Lopes. 
2 PESAVENTO, Sandra. História & Literatura: uma velha nova história. In: COSTA, Cléria; MACHADO, Maria. 
História e Literatura: identidades e fronteiras. Uberlândia: EDUFU, 2006, p. 10. 
3 LE GOFF, Jacques. O imaginário medieval. Lisboa. Editorial Estampa, 1994, p. 31. 
4 LOPES, Paulo. O Medo do Mar nos Descobrimentos: representações do fantástico e dos medos marinhos no 
final da Idade Média. Lisboa: Tribuna, 2009, p. 140-141. 
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com o cristianismo fatores fundamentais para a abertura do Oriente aos ocidentais, fazendo com 
que vários peregrinos, cavaleiros, emissários papais, comerciantes e aventureiros para lá fossem e 
registrassem suas experiências. Além de seus utensílios e mantimentos, ao preparem-se, os 
viajantes também levavam consigo uma bagagem muito mais pesada. Maria Amorim sintetizou-a 
de precisamente em uma coletânea de estudos bibliográficos sobre o assunto:  

 
Conforme se alargavam os horizontes do espaço geográfico, tornando as terras 
longínquas mais conhecidas, também aumentava o fascínio pelas coisas maravilhosas 
que albergavam. Tudo o que de insólito, invulgar, ou estranho contivesse a natureza, o 
homem dessas paragens, mais aguçava a curiosidade e o espanto. Aquele mundo parecia 
um outro mundo, um lugar onde tudo era o reverso do cognoscível, o outro lado do 
espelho, o alter mundus. Um sistema de representações do “diferente” começou a marcar 
lugar no referencial dos Ocidentais, num processo que não se pode considerar 
totalmente novo, uma vez que essas categorias de significação, quer antropológicas, 
quer naturais ou espirituais, já se encontravam muitas vezes no seu universo mítico. O 
homem medievo possuía definições e quadros de entendimento apriorísticos, e, por 
vezes, o que o deslumbrava era também o corolário de uma rede subtil, mas reveladora 
de muitas permanências das antigas culturas da Antiguidade e das autoridades, 
sobretudo religiosas, do período medieval. Pouco importava, para o efeito, se as viagens 
eram reais ou imaginárias, se o autor era o próprio protagonista da experiência ou, 
apenas, um simples coletor de notícias, de relatos orais, de narrativas, de relatos 
bíblicos, de fisiólogos, bestiários, romances de cavalaria, tratados de astronomia, ou 
qualquer espécie de informes. [...] O itinerário podia reproduzir os anteriores, com uma 
ou outra variação, o escriba ser detentor de pior ou melhor estilo literário, ter, ou não, 
percorrido os lugares que bordejavam o Paraíso Terreal, o Reino do Preste João, as 
moradas das raças monstruosas, os vales do Demônio, as terras e Gog e Magog. 
Importante era o efeito produzido, o avolumar de maravilhas, o crescer em espanto.5 
 

Portanto, a demanda da viagem muitas vezes – quando não necessariamente – eram as 
maravilhas. Por mais que difícil de se conceituar precisamente, as raízes de mirabilia estão em 
mirari, verbo latino para olhar, deslumbrar; uma admiração pelo extraordinário6. “O fato de, nas 
terras distantes, as coisas serem totalmente diferentes das nossas é uma das características mais 
importantes (e mais procuradas) da viagem”7.  

Sabendo disso, compreendemos melhor Marco Polo, que nasceu em meados do século 
XIII e morreu no primeiro quarto do XIV, ou seja, viveu o epicentro deste contexto. O famoso 
mercador veneziano trabalhou como embaixador da corte mongol de Klubai Khan descrevendo 
riquezas e informando ao imperador sobre os territórios que visitara. Legou-nos seu Livro das 
Maravilhas onde relata o deslumbramento gerado pela imensa quantidade de pedras preciosas, 
luxuosos palácios e diferentes costumes locais. Levando consigo as referências de seu tempo, 
estava imbuído da cartografia e lendas Antigas, do Oriente como berço das mais ricas terras e 
monstros – atentando-se ao real graças à função administrativa que cumpria, confirmou ao 
Ocidente este primeiro elemento, das ricas terras; em se tratando do segundo, os monstros, 
temos o célebre episódio de seu encontro com o bíblico (Salmos 22:21) unicórnio (ou 
rinoceronte?): “É um bicho muito feio de se ver. Assim, não são como vemos e imaginamos, que 
dizem que se deixam prender à donzela, mas diríeis que são em tudo o contrário do que 
gostaríamos que fosse”8. Sobre isso, válido mencionar que os bestiários medievais derivam do 
Physiologus grego (séc. III), uma coletânea de antigas tradições gregas, romanas, egípcias, hebraicas 
e indianas acerca do mundo natural; porém, cristianizadas para serem pedagógicas. 

 

                                                           
5 AMORIM, Maria. Viagem e mirabilia: monstros, espantos e prodígios. In: CRISTÓVÃO, Fernando. (org.). 
Condicionantes culturais da literatura de viagens: estudos e bibliografias. Universidade de Lisboa: Edições 
Cosmos/Centro de Literatura de Expressão Portuguesa, 1999,  p. 132-133. 
6 LE GOFF. O imaginário medieval, p. 46. 
7 KAPPLER, Claude. Monstros, demônios e encantamentos no fim da Idade Média. São Paulo: Martins 
Fontes, 1994, p. 63. 
8 POLO apud AMORIM, Viagem e mirabilia, p. 150-151. 
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O maravilhoso se apóia no desconhecimento e na falta de hábito. Mas não exige a 
concordância entre o objeto e o narrado. Importa menos se o rinoceronte e o unicórnio 
são o mesmo animal do que se a descrição do animal rinoceronte dá vida a um objeto 
original, elusivo, que adquire autonomia de seu criador, que será reconhecido e 
perseguido.9 
 

Os relatos de viagens imaginárias foram igualmente importantes neste tempo. Sir John of 
Mandeville comprova isso com suas Viagens (c. 1356), afinal, hoje sabemos que esta obra é 
praticamente um aglomerado de outras narrativas medievais, livros de história, tratados 
científicos e literatura religiosa. Este autor, diferentemente de Polo, ia atrás do fabuloso, 
relatando inúmeras raças monstruosas, fontes da juventude e rios guiantes ao Éden, maravilha das 
maravilhas. É importante ter claro que a credibilidade desses relatos não residia na veracidade, até 
porque para os medievais tudo isso já era real, estando confirmado pelos Antigos, Bíblia e 
autoridades da Igreja; porém, para legitimar seu percurso narrativo, Mandeville cita no prólogo de 
seu segundo livro das Viagens o livro VII de Plínio-o-Velho, o livro XI, capítulo III, das 
Etimologias de Isidoro de Sevilha e, ainda, a Crônica Mundi. 

 
Testemunho e lenda confundem-se nos relatos de viagens de fins da Idade Média. A 
inexistência de um método crítico que questionasse a produção do conhecimento 
histórico-científico apagava as fronteiras que hoje separam a história da ficção. Os 
anacronismos eram muitos, personagens reais e míticos se entrecuzavam, árvores 
genealógicas desembocavam em emblemas totêmicos, a narração histórica resvalava 
para a crônica moralizante. A mescla da observação pessoal e da intercalação fabulosa 
engrossava as páginas dos manuscritos. Mas a conjunção do testemunho da experiência 
e do lendário, que freqüentemente contamina o próprio texto, obedece a causas mais 
complexas que a ingenuidade de uma época ou a submissão a uma tradição literária 
estabelecida. Certamente, esta combinação não resultava da inocência do escritor, 
embora demonstrasse um desconhecimento alarmante do mundo por parte do 
receptor. É em seu entroncamento com o desejado pelo leitor ou ouvinte que devemos 
buscar a causa profunda do êxito da fórmula narrativa que funde informação e anedota. 
De outro modo não teria prevalecido. Assim, como a regularidade e a repetição 
suscitam o desejo do imprevisível, a monotonia gera a esperança do extraordinário e do 
admirável. A fim de participar da ilusão dos contrários, o leitor transfere a experiência 
pessoal do viajante para seus próprios desejos de aventura. Tende, desse modo, a se 
colocar à margem da mediocridade de sua própria sociedade, apagar sua realidade 
imediata, a tornar exeqüivel o inalcançável e a compensar suas frustrações cotidianas. 
Sente-se único fantasiando ser um outro diferente; emociona-se como o protagonista 
de uma expedição incomum; acredita renovar-se com seu desterro ficcional. 
Sintomaticamente, apenas no remoto visualiza uma alteridade espetacular.10 
 

Claro está que a recepção destes relatos foi vasta, e as razões disso estão justamente no 
cansaço da trivialidade cotidiana da Europa Ocidental. A obra de nosso cavaleiro, por exemplo, 
contou com mais de trezentos manuscritos em dez línguas (francês, inglês, latim, alemão, 
neerlandês, dinamarquês, tcheco, italiano, espanhol, irlandês) e noventa edições até 160011. No 
célebre estudo de Ginzburg é-nos trazido que a Viagens figurava entre os livros do moleiro 
Menocchio, denunciando tamanha popularidade. E o mercado editorial não deixa por menos: 

 
Do simples título de Viagens (1356), na primeira edição do livro de Mandeville, 
desembocamos – de acordo com a edição espanhola de 1521 – no sugestivo Juan de 
Mandeville. Libro de las maravillas del mundo y del viaje de la Tierra Sancta de Jerusalem y de todas 
las provincias y ciudades de las Indias, de todos los hombres monstruos que hay por el mundo. Con 
otras muchas admirables cosas. A reformulação do título, foco através do qual se percebe a 
totalidade do relato, não só releva a integração desta às convenções literárias como 
também indica a participação de uma variável de grande influência no processo de 

                                                           
9 GIUCCI, Guillermo. Viajantes do maravilhoso: o novo mundo. São Paulo: Companhia das Letras, 1992, p. 14. 
10 GIUCCI. Viajantes do maravilhoso, p. 87-88. 
11 KAPPLER. Monstros, demônios e encantamentos no fim da Idade Média, p. 59. 
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difusão do arquétipo do maravilhoso: o mercado. Ao título acima mencionado, e aos 
ciápodos, cinocéfalos e epistígios representados na capa, soma-se um intrigante “Quem 
quiser muitas coisas do mundo saber. Compre este livro e saberá coisas de que se 
espantará”. Quem escreve “compre” pensa em venda, propaganda, criação de 
entusiasmos, manipulação social das imagens, curiosidade pelo desconhecido, desejo de 
aventura. Esse desejo de aventura constitui, além da suposta crença na realidade 
fantástica narrada pelo texto, a base real do interesses suscitado pelos relatos de 
viajantes.12 
 

Torna-se compreensível, dessa forma, o uso de tais autores durante a Expansão Ibérica: 
eram extremamente consumidos na península. Com a chegada da dinastia Ming na China em 
1368 e conversão dos mongóis ao islamismo neste mesmo século, o Oriente fechou-se. Agora, 
como saciar a sede de notícias dos já deslumbrados europeus? Em grande resumo, era hora de 
buscar novas rotas para a Ásia e ir ao encontro das recônditas África e América, receptáculos do 
maravilhoso medieval.  
 
O selvagem medieval na Expansão Ibérica 
 

Guillermo Giucci em Viajantes do maravilhoso: o novo mundo analisa brevemente o contato de 
Odisseu (o Ulisses romano) com o ciclope Polifemo. Movido pela necessidade do espírito em 
conhecer (como um bom viajante, diga-se de passagem), o rei aqueu decide encontrar-se com 
ciclopes em uma ilha vizinha a qual estava; todavia,  

 
A curiosidade do viajante [...] é duplamente singular. Porque ele não quer conhecer, e 
sim comprovar; comprovar se os ciclopes observam as regras dos aqueus, verificar se 
os códigos de conduta do aborígene se ajustam ao modelo exemplar do estrangeiro. De 
fato, Ulisses imagina os traços que correspondem ao aborígene a priori da experiência, 
bestializando-o antes de sua chegada à ilha. [...] Da inofensiva viagem da curiosidade 
rumamos para um encontro entre duas culturas que progressivamente adquire as 
características de um conflito entre a civilização e a barbárie.13 
 

Em síntese, o ciclope é representado como ocioso, pré-social, sem leis, sem hospitalidade, 
feroz, antropófago e degradado fisicamente; ou seja, sem qualquer vestígio de humanidade. A 
vitória do grego sobre Polifemo simbolizaria, para a cultura europeia, a primazia da 
astúcia/civilização sobre a selvageria/barbárie do aborígene. Neste mesmo livro o autor elenca 
algumas características das maravilhas, sendo duas pertinentes para este estudo: “magnífica o que 
toca, forjando frequentemente, por meio da interposição sistemática de um oropel de excessos, 
uma imagem empobrecedora da alteridade” e “revela mais sobre a ideologia que o engendra e 
consome do que sobre a realidade que declara reproduzir”14. Tendo em mente esses dois aspectos 
e lembrando que este era, para os medievais, o entendimento apriorístico dos povos 
desconhecidos, podemos alargar os horizontes rumo ao ameríndio e africano. 

Frank Lestringant discorre no primeiro capítulo de seu livro O canibal: grandeza e 
decadência15 sobre a passagem do cinocéfalo (homens com cabeça de cachorro) ao canibal. Antes 
de explorar o diário de viagem de Cristóvão Colombo, inventor do neologismo, resgata o aqui já 
exposto sobre as raças monstruosas provenientes dos acervos geográficos da Antiguidade 
transmitida ao Medievo por Plínio, Solino, Agostinho de Hipona e Isidoro de Sevilha; destacando 
que para este último o ciclope sucede imediatamente ao cinocéfalo e lembrando que tais 
referências abundam na Imago Mundi de Pierre d’Ailly, livro de cabeceira do descobridor. Isto 
posto, o autor faz o percurso etimológico e sublinha que, mesmo mantendo o radical canis, 

                                                           
12 GIUCCI. Viajantes do maravilhoso, p. 88. 
13 GIUCCI. Viajantes do maravilhoso, p. 26. 
14 GIUCCI. Viajantes do maravilhoso, p. 16. 
15 LESTRINGANT, Frank. O canibal: grandeza e decadência. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1997, p. 
27-39. 
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Colombo também faz uma alusão ao Grão-Cã, afinal, estava ele “na costa ocidental da Ásia”, 
onde tais seres abundam conforme a tradição: “[...] caniba não é outra coisa senão o povo de 
Grão-Cã, que deve ser vizinho deste”16.  

Ainda conforme Lestringant, o termo “canibais” logo viraria sinônimo de “brasileiros”, 
imaginados na Europa como povo de rosto achatado semelhante aos cães. Ora, “sabemos que o 
nariz achatado na literatura de viagem, mas também na legislação racial da África do Sul até data 
recente, era a característica de povos inferiores, prontos a serem dominados - primitivos, sem 
dúvida, mas perfeitamente domesticáveis”17. 

O nomadismo (maldição na tradição hebraica), ausência de tecnologia e linguagem 
articulada (aspectos do intelecto), bem como religião não-cristã, até o século XVII levava o 
estatuto de selvagem medieval: algo entre o homem e o animal, uma sub-humanidade ou 
monstruosidade típica dos habitantes das florestas, desertos e montanhas – longe estaria este ser 
da imagem e semelhança de Deus graças a sua deformidade física e moral. Naturalmente, como 
vimos, a atribuição de tais maravilhas se dá nas bordas do ecúmeno: agora, no quarto continente. 

Como se não bastasse essas questões, Klaas Woortmann traz n’O selvagem e o Novo Mundo: 
ameríndios, humanismo e escatologia que o entendimento dos negros africanos enquanto descendentes 
amaldiçoados de Cam (cor da pele como referencial) alargou-se aos recém descobertos 
autóctones americanos18. De igual maneira, a escatologia do século XVI viu no ameríndio, 
mesmo que por ignorância, um agente de Satã tanto quanto um judeu ou muçulmano. No 
entanto a demonologia e espírito da gesta dei foi mais intensa entre os espanhóis do que nos 
empreendimentos lusos, afinal, o contexto coincidia com a luta contra os sarracenos, daí a prática 
de construir catedrais sobre as ruínas dos templos americanos, tal qual a mesquita de Córdoba. A 
“Reconquista” da Europa e Conquista da América são duas faces da mesma moeda19. 

Sobre o século XVII e XVIII Woortmann traz Keith Thomas para ilustrar o 
entendimento do selvagem medieval ainda vigente no imaginário: 

 
Robert Gray declarava, em 1609, que “a maior parte” do globo era “possuída e 
injustamente usurpada por animais selvagens (...) ou por selvagens brutais que, em 
razão de sua ímpia ignorância e blasfêmia idolatria, são ainda piores que os animais”. O 
conde de Clarendon concordava: “a maior parte do mundo é ainda habitada por 
homens tão selvagens como as feras que com eles convivem”. “Suas palavras soam 
mais parecidas às dos chimpanzés que às dos homens”, relatava sir Thomas Herbert, a 
respeito dos habitantes do Cabo da Boa Esperança; “duvido que a maioria deles tenha 
antepassados melhores que os macacos”. “Os hotentotes”, dizia um clérigo da época de 
Jaime I, eram “bestas com pele de homem”, e sua fala, “um ruído inarticulado em vez 
de uma linguagem, como o cacarejar das galinhas ou o engrolar dos perus”. “Trata-se 
de animais imundos”, disse um viajante, que “dificilmente merecem o nome de 
criaturas racionais”. Os séculos XVII e XVIII ouviram muitos discursos sobre a 
natureza animal dos negros, sobre sua sexualidade animalesca e sua natureza brutal.20 

 
Considerações finais  
 

Ainda no século XXI vivemos banhados por racismo e xenofobia, haja vista que apenas 
neste século tivemos a conquista de leis que tornam obrigatório o ensino positivo da cultura 
indígena, africana e afrobrasileira. Quando o assunto é cotas, então, assistimos a uma tormenta. 
Longe de entrar no mérito da escravidão ao longo do Brasil Colonial e Império, bem como da 
não inserção social dos povos oprimidos ao longo desse tempo, pergunto: qual o papel da 
História nestes temas? Obviamente que uma resposta minimamente esclarecida seria: central. 

                                                           
16 COLOMBO apud LESTRINGANT, O canibal, p. 30. 
17 COLOMBO apud LESTRINGANT, O canibal, p. 36. 
18 WOORTMANN, Klaas. O selvagem e o Novo Mundo: ameríndios, humanismo e escatologia. Brasília: Editora 
Universidade de Brasília, 2004, p. 60. 
19 WOORTMANN. O selvagem e o Novo Mundo, p. 99-100. 
20 THOMAS apud WOORTMANN. O selvagem e o Novo Mundo, p. 68-69. 
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Destarte, só podemos entender aquilo que gerou tais – infelizes – demandas dentro de um 
processo muito mais longo que o pós-1500 proposto por muitos estudiosos brasileiros, 
nomeadamente aqueles que escreveram a primeira versão da BNCC. 

Tentou-se nas páginas acima esboçar como o imaginário medieval colocou seus espíritos 
em tamanho movimento que reverberou nos séculos seguintes, fora da cronologia 
pejorativamente imposta a esse período. Este imaginário igualmente não começa no século V 
d.C., antes remonta aos mais longínquos anos da tradição hebraica e mergulha no manancial 
clássico greco-latino, como pudemos ver. Assim, é questionável o tal “Renascimento” do século 
XVI, mas não entrarei nestas discussões, afinal, “o homem da Idade Média ou do Renascimento 
[já] foi revelado por Lucien Febvre como uma abstração sem realidade histórica”21, tornando-se 
inoperante e até empobrecedor pensar historiograficamente desta forma. 

O discurso civilizatório com base naquilo apresentado no subtítulo O selvagem medieval na 
Expansão Ibérica permaneceu até o neocolonialismo, como denuncia o poema O fardo do homem 
branco (1899) de Rudyard Kipling (1865-1936). Porém, aquilo que assistimos nos Quinhentos (a 
extensão das monstruosidades/maravilhas medievais) serviu como uma 
domesticação/assimilação, um esforço de entendimento de todas as novidades deste século: 

 
Qualificar o ameríndio [e o negro africano] como selvagem, em qualquer dos registros 
herdados do Medievo ou construídos pelo humanismo, foi uma forma de torná-lo 
familiar, por mais paradoxal que possa parecer. O selvagem teratológico – gigante, 
cinocéfalo, homo caudatis, etc. – é um bom exemplo: se “transferido” para o Novo 
Mundo, permaneceria onde sempre esteve desde a Antigüidade, no limite entre o 
conhecido e o desconhecido, naquelas partes em branco dos mapas. Também os novos 
povos selvagens, semelhantes aos antigos citas e germânicos ou aos irlandeses 
medievais, continuavam ocupando a eschatiá.22 
 

 Com essa breve ilustração, reitero o que muitos já disseram: mesmo para se estudar uma 
História voltada ao nacional, com vistas a assuntos atuais e pensando em uma práxis, jamais 
poderia ser sem os estudos antigos e medievais. Assim, o Outro na Idade Média, aquele que 
alicerça a necessidade de pensar uma educação étnico-racial brasileira, coloca-se como questão 
atual. 
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O ROLE PLAYING GAME COMO RECURSO DIDÁTICO PARA O ENSINO DE 
HISTÓRIA 

 
Loyze Nayama Pereira Gomes1 

 
O lugar social é algo no qual me atrevo a dizer que é essencial para pensar o objeto de 

pesquisa, quando se convive e percebe as potencialidades do que se propõe a pesquisar é 
primordial para seu desenvolvimento. E é neste sentido, que justifico os motivos nos quais 
escolhi o Role Playing Game2 para ser minha temática de investigação3. Enquanto 
historiadora, gamer4 e mestra5 RPG, afirmo também meu espaço enquanto pesquisadora 
quando percebo as potencialidades desse jogo coletivo para o ensino de História. Vinculada a 
questão de apresentar uma possibilidade de análise da narrativa histórica a partir do RPG, 
utilizando do jogo para o ensino, o que contribuiria com a formação de estudantes críticas, 
participativas e que dominem os conteúdos transmitidos através das aventuras6. Nas quais, 
estas narrativas, podem ser construídas em determinados padrões societais (que chamamos de 
cenários, e que no estudo da História se relaciona também ao termo “temporalidades”), nos 
revelando a capacidade do RPG em transferir conhecimentos históricos. 

Desta forma, as potencialidades do Role Playing Game pode nos ajudar nesse 
processo de reconhecimento de culturas (independente da cultura ou temporalidade escolhida 
para a narrativa), existem muitos livros de RPG que possibilitam essa leitura de conhecimentos 
historiográficos, a exemplo do livro de Marcelo Paschoalin “Atisi: Edição Bárbara” (2016), 
porque foca no contexto da civilização egípcia negra (ressaltando que boa parte da imagética 

                                                           
1 Graduada em História pela Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), Especialista em Educação Étnico-Racial na 
Educação Infantil pela Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) e Mestranda em História pelo Programa de Pós 
Graduação em História (PPGH) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). 
2  RPG vem do inglês Role Playing Game, ou numa tradução simples, Jogo de Interpretação de Personagens. Esse é 
um jogo que não possui vencedoras ou perdedoras, pois seu principal objetivo é vivenciar uma história que é criada 
colaborativamente. É certo dizer que o jogo surgiu em 1970 nos EUA, e no Brasil tomou-se conhecimento nos anos 
de 1990. Extremamente influenciado pelos jogos de guerras que são os jogos de tabuleiro atuais, e a literatura de 
John Ronald Reuel Tolkien, o autor da trilogia “O Senhor dos Anéis” (1954). A mistura de RPG e ensino ganha espaço 
no Brasil desde 1997, pela pioneira tese de doutorado de Sônia Rodrigues: „‟Role playing game e a pedagogia da imaginação 
no Brasil‟‟ (2004), vendo uma junção entre o jogo e a Literatura. 
3  Me dedico ao RPG desde a minha monografia da Especialização em Educação Étnico Racial em 2016, e continuo 
trabalhando a metodologia na minha dissertação de mestrado em História, e por isso decidi construir esse texto onde 
posso ressaltar passos da minha experiência e como venho trabalhando a temática.  
4 Historicamente, o termo “gamer” ou “gameplayer” geralmente se referia a alguém que jogava RPG, porém mais 
recentemente o termo tem crescido e incluído as jogadoras de vídeo game em sua variedade de modos e abordagens. 
5 Mestra, assim chamamos quem narra o jogo, é a pessoa que construirá as narrativas juntamente com as personagens 
que formam a mesa de RPG. Também é uma luta política das mulheres gamers usar esse termo, porque o usual é 
“mestre” seguindo uma lógica da tradicional forma de escrita que é excludente. Porém um dos objetivos desse 
trabalho é quebrar essas „‟regras‟‟ de jogo cultural, no qual sempre excluiu as mulheres de diversas atividades, nesta 
perspectiva pretendo problematizar, e a escrita de todo o trabalho se construirá numa perspectiva feminina, 
afirmando novamente meu lugar social. Destaco que não pretendendo assim excluir os homens, mas causar o 
estranhamento ao ler no feminino, como nós, mulheres, sempre fizemos leituras no masculino. 
6 Assim chamamos uma mesa (pela tradição em se jogar em volta de uma mesa, onde são rolados dados) de RPG 
quando está em desenvolvimento, “aventura” reafirma que as personagens entrarão em ação diante das situações, 
cenários e conflitos nos quais a mestra propor. 
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acerca do Egito é na representação de pessoas) e a construção das personagens, que é 
nitidamente inspirada na cultura africana. Primeiro, a criação das personagens que remete a 
cultura de matriz africana quando a jogadora tem que definir a sua terra natal, os idiomas, as 
crenças, cada característica das regiões do “Atisi: Edição Bárbara” (2016) herda e permite 
associarmos aos povos africanos, ou seja, o mundo que Paschoalin cria pode ser usado como 
referência para especificar a proposta de pesquisa que estou realizando com o PPGH 
(Programa de Pós Graduação em História), e que já realizei quando aluna da Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB) na qual explorei conceitos que envolvem as nossas raízes 
históricas em um contexto para o ensino infantil étnico-racial, o foco central do roteiro 
(aventura) foi feita para desconstruir com as crianças os padrões de beleza das princesas e 
príncipes nas quais a mídia reproduz. Geralmente brancas, loiras e de olhos azuis, em um 
reino de muitas riquezas e servas. Partindo dessa ideia fixada em nossa História (e na ficção): 
narrativa historiográfica em perspectivas européias, filmes, literatura, jogos, e entre outros. 

Em meio a cultura de jogos, existem uma infinidade de linguagens que podem ser 
aproveitadas para o ensino de História, poderia pontuar sobre vários jogos de suportes e 
abordagens diferentes, porém, reflito muito mais sobre a realidade do ensino público, e todas 
as dificuldades que somos submetidas nesse ambiente escolar. Ou seja, prefiro trabalhar com 
jogos de mesa, como o Role Playing Game, exatamente pensando neste sentido do que se é 
viável financeiramente. É interessante como podemos utilizar dos objetos tradicionais para 
jogar o RPG, como o próprio caderno, o livro (incluindo os de RPG), o lápis, simples dados, 
mapas, miniaturas, recursos que cabem no orçamento de uma escola pública e até mesmo das 
docentes que pretendam trabalhar com a metodologia. O que possibilita um diálogo histórico 
e educacional amplo, a diferença está exatamente em todo o contexto do jogo com a cultura e 
a interatividade que proporciona, como também potencializa a escrita, a representação, 
interpretação, reconhecimento, interação, construção das personagens, e o primordial, a 
imaginação da mestra e das alunas. 

É muito frequente no ambiente escolar encontrar professoras preocupadas em ensinar 
todo o conteúdo do semestre (geralmente europeizado), e muitas vezes as alunas mal 
conseguem associar aquele conteúdo com a sua realidade, e cotidiano, principalmente quando 
a disciplina é a História, tida pela maioria das discentes como “chata” e até arriscam as frases: 
“coisas do passado ficam no museu” ou “é só decorarmos para a prova”, o incomodo que 
uma historiadora sente ao ouvir essas expressões é desanimador.  

Vendo essas noções, o método pode ajudar a desmistificar o mundo, ver os conteúdos 
de História de uma forma crítica, e como a disciplina é interpretada também. Principalmente 
as questões sociais que deveriam ser foco na escola, com o objetivo de conhecimento para 
transformação, levando assim para a vida fora dela. Por exemplo, nossa nação não reconhece a 
sua própria história e é por isso que não se afirmam como afro-brasileiras, e uma mesa de 
RPG envolvendo nossa cultura poderia explorar os elementos da nossa gente e construir 
conhecimentos, e além disso, desnaturalizar a partir da metodologia.  

Assim propus em todos os textos ou experiências que tive com o Role Playing Game, 
ressaltando que o reconhecimento da identidade é um dos processos mais importantes na vida 
de qualquer indivíduo, e é no período da infância que começamos a desenvolver.  Ou seja, a 
nossa história na escola deveria ser um compromisso político e hábito cultural desde a 
educação básica, exatamente para quebrarmos com esse eurocentrismo frequente, não que a 
história da Europa, ou de qualquer outro continente não seja importante, mas não deve ser a 
prioridade quando se trata de um país como o nosso, que precisa se voltar mais para a história 
nacional, regional, se não estudarmos a nossa gente, quem mais o fará? Consigo pensar no 
Role Playing Game como um potente método, para se ensinar de uma maneira prática, e 
interativa, que pode tratar também do cotidiano das alunas, assim como o ensino de História 
faria mais sentido para elas e para comunidade escolar como um todo. 
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1. O ROLE PLAYING GAME COMO MOBILIZADOR DE CONHECIMENTOS 
 

A prática do RPG em si, já quebra com o eurocentrismo, e porquê? O jogo mobiliza 
diversas esferas de conhecimentos, em que as jogadoras expressam muito sobre seu meio 
social, político e cultural enquanto jogam. Várias pesquisas já centraram nesta questão, por 
exemplo, a dissertação de Matheus Souza Rocha, intitulada: “RPG: jogo e conhecimento: o Role 
Playing Game como mobilizador de esferas do conhecimento‟‟ (2006) disserta sobre as esferas de 
conhecimento durante as práticas que envolvem o jogo de RPG, conforme identificadas em 
campo, e no qual realizou entrevistas com a comunidade “rpgista” de São Paulo. Ou seja, não 
fica apenas no que a mestra representa (historicamente falando ou não) enquanto narra o jogo, 
vai além. É um jogo coletivo e interativo, assim, a ação das jogadoras influencia em todo o 
contexto. 

Levando em consideração também a pesquisa de mestrado de Wagner Schmit: “RPG E 
EDUCAÇÃO: alguns apontamentos teóricos” (2008), fez apontamentos sobre RPG e educação, me 
lembrando novamente sobre a importância do jogo para a aprendizagem em diversos momentos 
da vida escolar. Ressaltando que não é fácil definir o RPG, mas podemos estudá-lo, aplicá-lo, e 
amar a sua metodologia. Além do destaque que encontra nas personagens desenvolvidas pelas 
jogadoras, quando a discussão sobre a interpretação dos papéis vem acompanhado do que se 
pode ser analisado profundamente para a construção do conhecimento. E no caso da História, 
através das regras, do cenário escolhido, e em que as personagens serão criadas, a mestra e 
historiadora pode fazer a crítica a como determinada personagem está agindo, descobrindo assim 
as formas de se construir o conhecimento histórico com o RPG. Sobre as personagens, Schmit 
destaca: 

   
Levando em consideração os apontamentos anteriores podemos definir o RPG como 
um contemple as seguintes características: ser uma contação de histórias interativa, 
quantificada, episódica e participatória, com uma contação dos atributos, habilidades e 
características das personagens onde existem regras para determinar a resolução das 
interações espontâneas das personagens. Além disso a história é definida pelo resultado 
das ações das personagens e as personagens dos jogadores são as protagonistas 
(SCHMIT, 2008, p.48) 
 

É interessante também, que eu destaque sobre minha última experiência com o Role 
Playing Game, esse primeiro semestre de 2018 na Universidade Federal da Paraíba (UFPB), 
pude compartilhar sobre a minha pesquisa em diversos momentos, mas o exercício de pensar 
a temática ficou ainda mais interessante com a disciplina de “Imprensa & Impressos” 
ministrada pela digníssima professora do PPGH (Programa de Pós Graduação em História) 
Dra. Cláudia Engler Cury, em que na oficina do meu grupo, construímos uma narrativa com 
um cenário de RPG voltado para situação política do Brasil, em específico a “crise da 
Petrobrás”, e a “greve dos caminhoneiros”, foi uma experiência muito legal na turma, 
inclusive para a professora e diversas alunas que nunca tinham participado de uma mesa de 
RPG, além do que puderam constatar a potencialidade do jogo para transmitir conhecimento 
histórico. 

 As pesquisas em ensino de História e educação sempre focam sobre como ensinar, em 
porque as alunas não dão atenção às aulas, e porque as julgam entediantes, e é pensando nesse 
sentido que o RPG manifesta-se como um método agradável (não o único) para se encaixar nas 
atividades escolares. Uma das obras que me faz defender o RPG como recurso didático é 
organizada pela Maria do Carmo Zanini o “Anais do primeiro simpósio de RPG & EDUCAÇÃO” 
(2004) um conhecimento sobre o RPG pela Ludus Culturales (Editora) que serviu de inspiração 
para muitas professoras, e de todas as áreas, a trabalharem com o RPG. Essa reunião de três dias, 
que aconteceu no ano de 2012 em São Paulo, contou com a presença de diversas pesquisadoras 
sobre o assunto, além de uma grande parte da comunidade leiga que buscava entender a 
importância do evento. As discussões, palestras e mesas de RPG montadas durante o evento 
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foram um sucesso, mas desde então ainda temos muito para estimular, principalmente em outros 
Estados do país, porque poucos sabem que esse jogo existe. Sobre a motivação que o RPG traz 
para muitas profissionais da educação, Marcatto7 afirma: 

   
O RPG cria a motivação. O jogo é motivador. Por quê? Porque a aventura proporciona 
um motivo para a pessoa trabalhar aquele assunto. Se não há motivo, não há por que a 
pessoa estudar. É por isso que temos dificuldades em sala de aula. Muitas vezes, temos 
dificuldade em dizer o motivo pelo qual o aluno precisa aprender aquilo, qual seria a 
aplicabilidade do conhecimento na vida dele, como no caso dos componentes da frase 
(MARCATTO,2004,p.166) 

 
Outra justificativa interessante de se pensar é que a “aventura” construída 

coletivamente com as personagens, abordando os conteúdos de História, e com o auxílio da 
docente, a narrativa pode ser muito mais que uma ficção, ensinando assim conceitos que são 
importantes na formação destas quanto à uma perspectiva histórica. Afinal, o que seria ficção, 
sem uma relação com a realidade? Autoras como Sonia Rodrigues, em seu “Role playing game e a 
pedagogia da imaginação no Brasil” (2004), Marcella Albaine Farias da Costa, na obra “Ensino de 
História e Games: dimensões práticas em sala de aula” (2017), “O ensino de História e a criação do fato” 
(2014) organizado por Jaime Pinsky me leva a discussão sobre a cultura das próprias 
estudantes, e professoras, vendo todas essas visões se encontrando e refletindo em como a 
cultura de jogos é tão presente em nossa sociedade, desde seus primórdios. Então, porque não 
usarmos dela para educar? 

Prosseguindo, Matheus Vieira (2012) destaca em seu livro “RPG & EDUCAÇÃO: 
pensamentos soltos” sobre as possibilidades de como o Role Playing Game pode ser inserido na 
educação e em qualquer disciplina, quando detalha sobre sua experiência em trabalhar com o 
jogo no ambiente escolar, faz acreditar ainda mais na possibilidade de trabalhar com a 
interpretação de papéis no ensino de História. Além da própria relação da História com o 
jogo, por ter uma forma simples em colocar estrategicamente conceitos da disciplina nas 
aventuras escolhidas, e é sobre esses conceitos que exploro na minha dissertação de mestrado 
em História.  

Para ficar mais claro, trabalho os conceitos de: jogo, representação, interpretação, 
narrativa, cenário, acontecimento, cultura, regras, arte e ficção. Conceitos estes que envolvem 
a produção historiográfica e também o Role Playing Game, ou seja, estas relações serão 
exploradas, então, a particularidade que podemos alcançar com o RPG para o ensino de 
História é a finalidade da minha pesquisa e, contudo, demonstrar como as formas de 
discursos, as falas, as dimensões que envolvem as artes podem propiciar o estudo da História. 

 
2. CONCEITOS: A PLURALIDADE DAS METODOLOGIAS 

 
A História cultural é um campo de pesquisa em que podemos explorar subjetividades, 

e surge uma maior valorização deste espaço da História nos anos de 1970, logo que por 
coincidência (ou não) surge o Role Playing Game nos Estados Unidos da América (EUA), 
onde o propósito do jogo pode não ter sido para narrativas historiográficas, mas a 
possibilidade é explorada na minha pesquisa no mestrado, e pretendo organizar as ideias para 
demonstrar que sim, é possível a investigação, a metodologia, e as construções de narrativas 
historiográficas a partir do jogo de papéis. Na minha perspectiva, a vida já é estranha o 
suficiente para termos que viver sem o lúdico, desprezá-lo na educação seria escolher 
continuar convivendo com o ensino que foi dado as nossas avós, e nós já mudamos, não é 

                                                           
7Alfeu Marcatto é um psicólogo, que realizou pesquisas na área de mudança pessoal de atitudes e desenvolveu uma 
metodologia própria, apresentada no livro „‟O salto‟‟ (1994). Na área de educação, adaptou o RPG para uso em sala de 
aula e publicou sua experiência no livro. Além de contribuir com o livro organizado pela Maria do Carmo Zanini o 
“Anais do primeiro simpósio de RPG & EDUCAÇÃO” (2004).  
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mesmo? Nossa geração é outra, temos novos interesses e a educação precisa considerar essas 
questões de temporalidades. Outro fator importante para o desenvolver desta pesquisa é que 
aos que conhecem o RPG, e atuam através dele, é representativa a potencialidade do jogo, as 
novas possibilidades, e as práticas de entretenimento, o que ainda não tem lugar na maioria 
das salas de aula que conhecemos hoje.  

Autoras (es) em que construo os argumentos, são de diversos campos de pesquisa, mas 
neste ponto ressalto inúmeras, presentes na metodologia da História, e teoria da História: a 
obra de Paul Ricoeur “A memória, a história, o esquecimento” (2007) estuda conceitos 
fundamentais para a construção da História, e que associo as dimensões do RPG, como: 
narrativas, ficção, representância, interpretação, cenários, mestras, e jogo. Já o diálogo com 
Hans Georg Gadamer em “A atualidade do belo: a arte como jogo, símbolo e festa” (1985) reflito 
sobre os elementos que aproximavam a Historia e a arte, em específico: a cultura, na relação 
com o jogo (conceito) humano em arte. Paul Veyne no livro “Como se escreve a história e Foucault 
revoluciona a História” (2008) defende a História como uma narrativa crítica de eventos, o que o 
Role Playing Game também pode ser, então centrando nos conceitos de acontecimento, 
eventos, regras, encontro o processo que o jogo propicia, assim como a História.  

Michel de Certeau, principal figura para se pensar em sua „‟A escrita da História‟‟ (2007) 
o estudo da “operação historiográfica” demonstrando assim como é interessante a semelhança 
entre a prática da História, como a do jogo respectivamente. Existem variadas noções como a 
interpretação, que através do jogo posso dialogar, por exemplo: a própria essência dos jogos 
clássicos de tabuleiro que foi como o RPG nasceu, que permeiam a História da Idade Média 
(ou o imaginário em que temos dela). Noto que a relação com a ficção, nos faz entender a 
realidade construída, e a ideia de regras que está presente na maioria das sociedades, e na 
cultura de jogos e em especial o RPG, porque propicia desenvolver e seguir “regras” para 
determinada temporalidade (cenário) que queiramos trabalhar com o jogo de papéis. Como a 
relação História e a Ficção se encontram no contemporâneo? Este é um dos pontos essenciais.  

Os conceitos de representação e interpretação são, em suma, essenciais para se pensar 
nas figuras historiadoras, quanto pessoas que participam ativamente no processo de 
imaginação e construção das narrativas historiográficas, determinantes também para se 
entender o funcionamento da metodologia do Role Playing Game. Partindo neste sentido, 
listo algumas historiadoras (es) que dialogo na pesquisa quando partilham do conceito de 
representação para suas escritas da História, suas representações, insisto em realçar. 
Personalidades da História cultural, como: Peter Burke em “Apresentação a Luís XIV” (1994), 
Walter Benjamin em “Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre Literatura e História da Cultura” 
(1994), Roger Chartier em “A História Cultural: entre práticas e representações” (2002), Arllete Farge 
em “Lugares para a História” (2001), John Lewis Gaddis em “Paisagens da história: como os 
historiadores mapeiam o passado” (2002), François Hartog em “Regimes de historicidade: presentismo e 
experiências do tempo” (2013), Antoine Prost “Doze lições sobre a História” (2008), Paul Veyne 
“Como se escreve a História e Foulcault revoluciona a História” (2008). A Metodologia da História é 
de grande importância para discussão sobre representação na prática da escrita de diversas (os) 
intelectuais que estão sendo importantes no campo da História, e também para pensar a minha 
pesquisa. 

 É importante destacar também a obra de Henry Jenkins (estudioso do meio de 
comunicação) em seu livro: “Cultura da convergência” (2009), porque disserta sobre o a 
convergência de mídias, velhas e novas, o que possibilita no contemporâneo a discussão sobre 
as novas linguagens (como a cultura de jogos), que produz expressões e significados para o 
autor, o que o mesmo determina de “narrativas transmídias”. Acerca do conceito de 
acontecimento, e o desenvolver-se na “era das mídias”, encontro o diálogo com François 
Dosse (2013) no qual investiga a partir das diferentes temporalidades e os diversos meios de 
conhecimento: na finalidade de encontrar rupturas para compreender a relação do 
acontecimento com a historicidade na era contemporânea. 
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O Role Playing Game ocupa no diálogo entre História, ficção e arte, além da vertente 
que relaciona a importante obra de Johan Huizinga: ”Homo Ludens: O jogo como elemento da 
cultura” (2001), que me inspira suficientemente para pensar o quão poderosa é a relação do 
jogo com os costumes da humanidade (sejam bons ou ruins) o que vai depender da 
perspectiva. Refletindo sobre o instinto do jogo estar sustentada também pela arte, o que 
defende ademais Roger Caillois com sua obra “Os jogos e os homens: a máscara e a vertigem” 
(2017)8. Pierre Bourdieu do mesmo modo em “As regras da Arte” (1996), ressalto assim que 
podemos encontrar o jogo em toda parte, como forma de atividade, assim como na poesia, na 
guerra, na filosofia, no direito, diversos campos de inteligibilidade que incluem o conceito de 
jogo, por exemplo: nas visões presentes, considerando não as formas de impulsividades ou 
maneiras de como o jogo é praticado, mas a função que o jogo tem como cultura da vida. 

 
3. FINALIZANDO A SESSÃO 

 
Sendo assim, o sentimento que tive desde quando comecei a pensar no meu cotidiano 

enquanto historiadora e jogadora de RPG, esse dito espaço me proporciona pensar as 
possibilidades da temática em diversos momentos, e é esse estabelecimento de relações que 
esclarecem em minha visão como é possível construir conhecimento histórico a partir da 
metodologia do RPG, na tentativa de descolonizar também o próprio ensino de História, 
quando é uma metodologia diferenciada e que traz consigo a prática educacional e lúdica que 
o jogo viabiliza, partindo também do ponto central da discussão que é construir um ensino em 
que a realidade das discentes seja observada, refletida e contida em como serão tratados os 
conteúdos escolhidos para as narrativas produzidas com o Role Playing Game.  

Portanto, pensar o ensino de História, e em como criar uma narrativa (aventura) que 
aborde algum conteúdo importante para formação, e que possamos notar o funcionamento de 
como fugir do ensino considerado tradicional. É essencial assim, refletir sobre esta 
possibilidade, principalmente quando já se tem pesquisas e práticas em funcionamento. A 
mesa de RPG, pode ser composta pelas (os) alunas (os) e professoras (es), porém podemos 
evidenciar (no ato do jogo) uma interdisciplinaridade possível, o que envolveria outras 
disciplinas, isso pela própria essência do RPG que pode envolver qualquer esfera de 
conhecimento, e ressaltando, tudo depende da imaginação da mestra que irá construir as 
aventuras, e das próprias aventureiras. 

Se depende das pessoas envolvidas, está aí o ponto em que eu queria chegar em todo 
esse texto. Na prática do jogo de papéis, a relação com a cultura (no que depende do cenário 
escolhido) é primordial para se definir as narrativas, as personagens, os acontecimentos, as 
regras, e a ficção (ou não) que será trabalhada coletivamente, mas em um ponto de vista da 
narratividade da mestra, que define as situações a serem interpretadas pelas personagens, o 
roteiro pode (ou não) abordar questões, traços e discussões de temporalidades. Contudo, 
ainda, o conceito de jogo que está presente em toda a minha pesquisa com o RPG, e também 
quando penso as construções do grande jogo da vida. O importante Huizinga (2001) já 
dissertou nesta perspectiva: 

 
No decurso da evolução de uma cultura, quer progredindo quer regredindo, a relação 
original por nós definida entre o jogo e o não-jogo não permanece imutável. Regra 
geral, o elemento lúdico vai gradualmente passando para segundo plano, sendo sua 
maior parte absorvida pela esfera do sagrado. O restante cristaliza-se sob a forma de 
saber: folclore, poesia, filosofia, e as diversas formas da vida jurídica e política. Fica 
assim completamente oculto por detrás dos fenômenos naturais o elemento lúdico 
original. Mas é sempre possível que a qualquer momento, mesmo nas civilizações mais 

                                                           
8No qual critico o título do livro pelo duplo sentido da palavra “homens”, por uma questão de gênero 
especificamente, que deveria incluir a dimensão de jogos numa perspectiva feminina também, porém, o que envolve 
a interdependência dos jogos com a cultura, a visão do Roger Caillois (2017) é significativa. 
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desenvolvidas, o „‟instinto‟‟ lúdico se reafirme em sua plenitude, mergulhando o 
indivíduo e a massa na intoxicação de um jogo gigantesco (HUIZINGA, 2001, p. 54) 

 
 
Acredito que o conceito de jogo, transcende as formas de vida que a humanidade pode 

realizar, o que é campo de pesquisa para as (os) historiadoras (es): a cultura, se assim posso 
resumir. Minha pesquisa encontra conceitos que desdobram a História, e o RPG numa 
perspectiva do conhecimento histórico que pode ser propiciado com a metodologia do jogo 
de papéis. 
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Resumo: Pensar a questão da educação do campo significa entender todo o contexto histórico 
de direitos conquistados por meio de uma grande luta dos movimentos sociais que são 
compostos por sujeitos que vivenciam a realidade desse meio. Partindo desse ponto de vista, o 
presente artigo pretende analisar a atuação do PET História UFCG no ano de 2017, na Escola 
Paulo Freire, que se localiza no assentamento Oziel Pereira, na região do município de Remígio – 
PB, e está destinada a atender estudantes da comunidade assentada. A atividade de extensão 
realizada pelo programa visou promover discussões a partir da história local do assentamento, 
buscando construir junto aos preceitos da educação do campo um ensino contextualizado, 
sempre tentando dialogar com a história dos movimentos sociais do campo e a questão agrária no 
Brasil desde o período colonial.  Para a construção do debate utilizamos como fontes os Marcos 
Normativos da Educação do Campo, as Diretrizes Operacionais para educação Básica nas escolas 
do campo, e também os materiais colhidos e produzidos durante a atividade de extensão. 
Fundamentamos teoricamente do conceito de Educação do Campo, com base em autores como 
Roseli Salete Caldart e Miguel Arroyo.  
 
Palavras-chave: Educação do campo, Direitos Educacionais, PET História UFCG. 
 
Introdução  

 
Existe uma necessidade de reflexão sobre o atual sistema público de ensino, que passa por 

constantes reformulações em suas diretrizes e bases curriculares. O que se deve questionar, no 
entanto, é para que parcela da sociedade boa parte dos investimentos está voltada, e esse 
questionamento é respondido quando observamos que a educação urbana capta boa parte destes, 
e a educação voltada para as comunidades do campo acabam por serem deixadas de lado. Mas já 
há discussões voltadas para esta porção que foi por tanto tempo deixada de fora. 

Sendo assim, a Educação do Campo passa a compor o atual quadro no que diz respeito às 
políticas educacionais, sendo esta mobilização diretamente relacionada a todo o contexto 
histórico de direitos conquistados por meio de uma grande luta dos movimentos sociais 
compostos por sujeitos que vivenciam a realidade do meio rural, já que são as propostas sugeridas 
por esse plano educacional que se enquadram diretamente na vivencia dos povos do campo. 
  Partindo desta perspectiva, ao compreender que os camponeses buscam por uma 
educação de qualidade, também passamos a compreender que o direito a educação é um desafio 
para esses sujeitos, principalmente quando se tem, “[...] cultura hegemônica que trata os valores, as 
crenças, os saberes do campo ou de maneira romântica ou de maneira depreciativa, como valores 
ultrapassados [...]” (Arroyo, 1999, p. 15). Desta maneira, a educação do campo foi criada como 
um conceito político pedagógico de ensino, ligada diretamente aos movimentos dos 
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trabalhadores sem-terra (MST), que lutam por políticas públicas que possibilitem o acesso a 
educação aos povos do campo, de forma que sejam instituições localizadas nas áreas da reforma 
agrária e com um ensino que valorize sua história. 

Assim, os sujeitos do campo não vêm lutando somente pela reforma agrária, por um 
“pedaço de terra” onde eles possam praticar a agricultura familiar, mas também pelos seus 
direitos, e a educação está inclusa neste pacote. Portanto, de acordo com Caldart: “a formação 
conceitual da educação do campo é um contraponto a educação rural” (Caldart, 2011, p. 20), 
conceito que associava o campo ao atraso, tendo em vista que o comparava ao modelo urbano.  

Deste modo, os sistemas educacionais de ensino das áreas urbanas funcionam de forma 
excludente e elitista. Esse pensamento é reafirmado no Relatório do decreto n º 36, de 4 de 
dezembro de 2001, as Diretrizes Operacionais para Educação do Campo, no capítulo 5, 
Território da Educação Rural na Lei da LDB, neste documento a compreensão do que são as 
comunidades rurais é tido como, sendo o território urbano onde a cidade está fisicamente 
constituída, e o rural como tudo que está fora deste limite. Partindo deste pressuposto, os 
camponeses passam a ser vistos como executores da parte rural da economia urbana, sendo 
negada a eles sua autonomia e sua condição como sujeito social.  

Com isso, dispondo do direito a um ensino contextualizado em uma política pedagógica 
específica trazendo a realidade do campo há esses sujeitos, esses povos podem ter uma formação 
digna e cidadã, tratando a característica da educação escolar na perspectiva da inclusão social. 
Possibilitando a retirada da ideia do ensino urbano como padronizador da qualidade educacional. 

Diante do que já foi exposto, o conceito Educação do Campo utilizado neste trabalho 
busca contribuir em algumas reflexões sobre sua inserção nas políticas públicas de ensino, tendo 
em vista a atual realidade educacional brasileira, como também a metodologia educacional 
adotada nos assentamentos. Mediante a isto, o presente artigo terá sua discussão dividida em dois 
momentos, no primeiro deles serão feitas discussões a partir do conceito Educação do Campo 
baseando-se em autores como Roseli Salete Caldat e Miguel Arroyo, trazendo como fontes com 
os Marcos Normativos da Educação do Campo e as Diretrizes Operacionais para educação 
Básica nas escolas do campo, e um segundo momento, será analisado a prática da educação do 
campo, tendo como exemplo pedagógico a atuação do PET História - UFCG e sua atividade de 
extensão na escola Paulo Freire do assentamento Oziel Pereira no ano de dois mil e dezessete. 
 
Conceito de Educação do Campo e sua importância para a construção dos saberes 
 
 Para compreendermos a questão da Educação do campo é necessário que antes se discuta 
a questão como o campo é visto a partir da dinâmica da população urbana, e isto se torna latente 
no que diz respeito à compreensão que foi criada em relação a essas populações campesinas, 
ignorando totalmente sua ação como sujeito social. Deste modo, a educação estabelecida para os 
homens do campo foi durante muito tempo apenas uma transferência da didática estabelecida nas 
regiões urbanas, esse ponto de vista passa a ser questionado com a luta daqueles que fazem parte 
dos Movimentos Sociais do campo.  

O conceito político pedagógico de uma educação que remetesse a população agrária foi 
durante muito tempo ignorado, como é observado nos Marcos Normativos da Educação do 
Campo de 2012, nas primeiras constituições brasileiras, de 1824 e 1891, não há referência à 
educação rural, apesar da população do país ser de predominância campesina. O que acarretou 
em um desenvolvimento de uma educação voltada para as classes urbanas, causando prejuízos 
em longo prazo para as comunidades rurais.  

 
A ausência de uma consciência a respeito do valor da educação no processo de 
constituição da cidadania, ao lado das técnicas arcaicas do cultivo que não exigiam dos 
trabalhadores rurais, nenhuma preparação, nem mesmo a alfabetização, contribuíram 
para a ausência de uma proposta de educação escolar voltada aos interesses dos 
camponeses. (Educação do Campo: marcos normativos, 2001). 
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Mesmo com as crescentes discussões em relação à educação rural no decorrer do século 

XX, no que diz respeito à Carta magna de 1988 também não há uma legislação específica nesta, 
mas a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB abre espaço para um tratamento 
mais direto para a referida questão.  

O conceito de Educação do Campo propriamente dito surge a partir da luta por uma 
educação digna para a classe trabalhadora do campo, mas os outros sujeitos que compõe a 
conjuntura do campo como, povos indígenas quilombolas, ribeirinhos e extrativistas, também 
foram agregados a este contexto de luta por direitos fundamentais. 

Partindo desta realidade concreta em que vivem os trabalhadores do campo buscou-se 
desenvolver um projeto que empreendesse nos materiais didáticos a história desses sujeitos 
enquanto formadores de cultura e saberes. É importante ressaltar que o conceito de Educação do 
Campo está em movimento, o que torna ainda mais claro a perspectiva de que esta discussão 
ultrapassa a educação formal, colocando os movimentos sociais do campo como protagonistas de 
sua história. 

 Por outro lado, é preciso entender que a educação do campo não foi criada com intuito 
de defender uma escola que isole totalmente os sujeitos que fazem parte dela, mas a sua 
perspectiva é de um desenvolvimento de uma pedagógica que esteja engendrada na realidade 
vivida dos trabalhadores do campo. Portanto o pressuposto é de desenvolver um importante 
modelo educacional que esteja vinculada a uma educação emancipatória, considerando a realidade 
de vida no campo para a construção de políticas públicas que construa a base de uma formação 
mais humana, na qual os camponeses entendem sua história, seus meios de vida e o que tudo isso 
representou nos processos históricos de lutas pela reforma agrária. Neste sentido, afirma Caldart: 

 
Uma escola do campo não é, afinal, um tipo diferente de escola, mas sim é a 
escola reconhecendo e ajudando a fortalecer os povos do campo como sujeitos 
sociais, que também podem ajudar no processo de humanização do conjunto da 
sociedade, com suas lutas, sua história, seu trabalho, seus saberes sua cultura seu 
jeito, (CALDART, Roseli, 2005, p. 66).  

 
Assim, a inserção desse modelo pedagógico nas bases curriculares nas escolas que 

atendem os povos do campo, seja ela na cidade ou no próprio território campesino é uma 
importante preocupação, em meio a um contraste educacional envolvendo a dicotomia entre 
campo e cidade. Este cenário pode ser observado claramente no assentamento Oziel Pereira, 
inserido na região do município de Remígio - PB, onde seria um ótimo espaço para colocar o 
projeto pedagógico da Educação do Campo em prática, no entanto, o que ocorre é a 
sistematização do ensino seguindo o modelo da escola urbana mais próxima.   

Partindo deste princípio, é importante levar aos educadores a proposta de Educação do 
Campo, o que possibilitaria a tarefa de criação de uma educação igualitária fundada no cotidiano 
do campo, trazendo a história da trajetória de lutas desses povos como uma marca histórica de 
conquista do assentamento, também levando em conta a questão da pedagogia da alternância.  

Para isso, um dos fatores de grande importância no que diz respeito as escolas que 
atendem as comunidades campesinas é a formulação de projetos educativos que deem estruturas 
as estas instituições , partindo do pressuposto da educação como uma ótica emancipadora que 
nortearia a valorização dos sujeitos compõe o campo.  
 
Atuação do PET História – UFCG na Escola Municipal de Ensino Fundamental Cidadã 
Integral Paulo Freire 
 

A prática da extensão universitária é uma das formas que a Universidade encontra para 
criar conexões com a comunidade em que está inserida, assim, buscando uma forma de realizar 
essa troca entre ambiente acadêmico e corpo social, o PET (Programa de Educação Tutorial) 
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História – UFCG desenvolveu um projeto de extensão no ano de dois mil de dezessete na Escola 
Municipal de Ensino Fundamental Cidadã Integral Paulo Freire, situada na região rural do 
município de Remígio – PB, esta sendo uma unidade escolar desenvolvida para com o objetivo 
de atender os alunos residentes do assentamento Oziel Pereira.  O projeto contou com a 
participação de petianos, que elaboraram um caderno didático pautado na história e movimentos 
sociais do campo, sendo este material distribuído entre os alunos de sexto e nono do ensino 
fundamental.   

Os debates realizados em sala, junto aos alunos, tendo como base o módulo didático, 
permearam discussões de suma importância para a construção de uma educação baseada nos 
preceitos da Educação do Campo, tendo em vista que a conquista deste direito está ligada a luta 
histórica dos movimentos sociais ligados ao homem do campo em relação a terra.  Já que durante 
muito tempo esses sujeitos foram pormenorizados no que diz respeito ao acesso a educação e a 
um ensino que incluísse os seus saberes como viventes do ambiente rural.  

Sendo assim, a ideia do projeto surge a partir de debates realizados dentro do próprio 
programa, que entende a importância política da referida atividade. As discussões trouxeram um 
importante questionamento: como deve ser elaborado o ensino que esteja dentro dos parâmetros 
da Educação do Campo para uma comunidade campesina? Buscando trazer respostas a estas 
questões é realizada então uma extensa pesquisa entre os petianos que adotam como reflexão 
principal a questão referente às Diretrizes e Bases Operacionais para a Educação do Campo. 

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Cidadã Integral Paulo Freire surge nesse 
contexto como um ambiente pedagógico localizado dentro do assentamento MST Oziel Pereira. 
Assim, é proposto para Programa de Ensino e Extensão levar um ensino que diferente das 
atividades escolares dos setores urbanos, podendo estar ligado ao modelo conceitual e 
metodológico em algumas especificidades da Educação do Campo.  

O curso de Extensão intitulado de História e Movimentos Sociais do Campo visou fazer 
com que os alunos tivessem acesso a discussões que afetam a sua comunidade ainda no tempo 
presente, já que a questão da reforma agrária e de um modelo de produção que foge dos padrões 
do agronegócio é algo latente no cotidiano de todos os alunos. Fazendo com que fosse acentuada 
a importância dada a essa temática, em detrimento do valor que possuem as escolas para os 
assentamentos, sendo fundamentais para a  formação da consciência politica dos alunos, um dos 
principais desafios levados aos assentamentos, associado a utilidade que a escola possui como 
afirma Caldart:  

Uma escola não move um assentamento, mas um assentamento também não se move 
sem a escola, porque ele somente se move, no sentido de que vai sendo construído como 
um lugar de novas relações sociais, de uma vida mais digna, se todas as suas partes e 
dimensões se moverem junto. E a escola, á medida que se ocupa e ocupa grande parte do 
tempo de vida especialmente da infância sem-terra, se não se move junto, é de fato um 
frio no processo mais amplo. Sem ela não se constrói uma das bases culturais decisivas às 
mudanças sociais pretendidas pelo MST. (CALDART, Roseli, 2003, p. 65). 

 
Buscando fazer com que essas discussões chegassem aos alunos, foi elaborado um 

Módulo Didático, no qual estão expostos de forma didática conteúdos referentes a História dos 
Movimentos Sociais do Campo, este foi produzindo visando a sua aplicação em turmas de 6º e 7 
º, ano do ensino fundamental. A produção desse material contou com os petianos José Adriano 
de O. Barbosa, Lucas Tadeu Borges Viana e Roberta dos Santos Araújo, tendo como organizador 
o professor tutor, José Luciano de Queiros Aires. As temáticas contidas no caderno traziam 
reflexões que colocavam em pauta o protagonismo dos sujeitos do campo. 
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Imagem: Capa do módulo didático História e Movimentos Sociais do Campo 

  
Visando exercer a prática da docência na extensão, os petianos tiveram de fundamental 

importância na atividade, ao buscarem levar um planejamento que não fosse igual ao parâmetro 
formal que é aplicado nas instituições urbanas, levando em consideração a necessidade de integrar 
na prática docente, um projeto de formação que traria uma nova perspectiva no que diz respeito 
ao cotidiano desses jovens em relação à vida no espaço campesino, como também foi 
contundentes realizar um ensino contextualizado, conseguindo inserir aulas com assuntos 
voltados para o campo em meio às dificuldades que surgiram e também aos horários para que 
não interferisse ao planejamento político e pedagógico da escola Paulo Freire, tendo em vista, que 
a educação do campo é uma modalidade de ensino que não era reconhecida pela escola, mesmo 
ela estando inserida geograficamente dentro de um assentamento do MST. 

Dentro desse contexto uma importante questão a ser levada em conta foi à realidade do 
ambiente escolar do assentamento, para isso foi criada uma parceria entre os gestores e 
educadores, visando fazer com que a metodologia que seria levada pelos petianos, fundamentada 
em um modelo educacional específico para os povos que vivem nos territórios campesinos, fosse 
também inserida nesse contexto.  

Após esse primeiro contato, no qual ficou decidido a parceria com a escola, em um 
segundo momento buscou-se também tentar somar relações com a comunidade como conjunto, 
já que esta também deveria estar inserida dentro das discussões que o projeto extensão iria trazer, 
tendo em vista que a Educação do Campo tem propósitos de transformação social. 

Compreendendo o cenário nos quais iriam trabalhar seus planos pedagógicos e 
metodológicos, e visando também o máximo de interação com os alunos da Escola Paulo Freire, 
também foram planejaram aulas e oficinas com o intuito de trazer um maior aproveitamento da 
atividade. As aulas foram ministradas pelos petianos, Roberta dos Santos, Lucas Tadeu, José 
Adriano e Arthur Reginaldo, sempre contando com a presença do Tutor ou dos próprios 
professores da escola no decorrer da extensão. Estas trouxeram para sala de aula temas que iam 
desde o período colonial, perpassando a república e também outras temporalidades, sempre 
realizando conexões com o contexto de luta pela reforma agrária democratizante e também 
mostrando um modelo de agricultura que beneficie o mundo do trabalho e não os lucros do 
agronegócio/agrotóxico.  
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Imagens: Extensão na Escola Municipal de Ensino Fundamental Cidadã Integral Paulo Freire 

 
Conforme observado nos materiais produzidos pelos alunos, em um deles lhes foi pedido 

para contar a história do assentamento, neste é possível ver como as crianças entendem a 
conquista da terra a partir de histórias contadas por parentes e também destacando o crescimento 
populacional que se deu em recorrência dessa conquista. Alguns também abordam suas origens 
indígenas e africanas, mas, no entanto, não parecem se reconhecer como sujeitos campesinos.  
 
Análise da prática de Extensão 
 

Diante das experiências vivenciadas pelo PET História a partir desta atividade de 
extensão os petianos concluíram como positiva sua troca de vivências, que incluiu não só os 
alunos, mas também membros da comunidade Oziel Pereira. Os estudantes se mostraram abertos 
ao que foi trazido para a sala de aula, interagindo com o módulo didático e também com as 
oficinas que eram propostas, o que mostra que a atividade de extensão se dá como uma 
verdadeira troca entre todos os sujeitos envolvidos. 

 

 
Imagem: Encerramento da atividade de Extensão 
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TÁTICAS E ESTRATÉGIAS DO PIBID PARA O ENSINO DE HISTÓRIA: UM 
ESTUDO DA PRÁTICA DOCENTE 

 
Sandeilson Beserra Nunes* 

 
Resumo: Presente comunicação se propõe a analisar as táticas e estratégias desenvolvidas na 
prática docente pelo Ensino de História através do Programa Instrucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência – PIBID. Nessa relação, proponho perceber como elas são aprendidas e desenvolvidas 
pelos agentes sociais (professores) inseridos em um contexto social, no qual, sua prática fornece 
elementos didáticos teóricos que produzem sentido e significado, tornando-se objeto de estudo 
para o Ensino de História. Referenciados pelas discussões de De Certeau (1982) que nos mostra 
como as táticas e estratégias são pensadas e produzidas e executadas. Para isso, analisei 
documentos oficiais (Relatórios do PIBID, Leis, Editais e Decretos) observando e localizando 
dentro deles conexões que forneceram caminhos para que pudesse compreender como o 
Programa se tornou um ponto de articulação estratégica dentro da formação docente. A pesquisa 
encontra-se em caráter inicial e apresenta seus primeiros resultados tendo no seu escopo uma 
análise teórica certoriana além de teóricos do campo do Ensino de História, Bittencourt (2004), 
Silva; Fonseca (2007) e Monteiro; Gasparello (2007), além de uma observação sobre os relatórios 
de atividade produzidos pelo PIBID, como elementos que evidenciaram em sua narrativa e 
oportunizaram dinamizar a prática docente, mas também pensa-la como objeto de estudo dentro 
do campo de pesquisa do Ensino de História a pesquisa tem em seu escopo observações sobre o 
programa suas atividades observando os desafios dos professores/as e demais membros quando 
passaram a incorporar e executar as atividades propostas pelo Programa. 
 
Palavras-chave: Ensino de História, Cultura Escolar, Documentos Oficiais. 

 
 
Buscando congruência teórica para meu trabalho penso que as palavras de Michel de 

Certeau (1982) são validas no que diz, que não existe prática científica sem teoria. De forma coesa 
busquei nos pensamentos Fonseca (2012) e nas observações Faria Filho (1998) que mostrou 
como as ciências humanas foram estrategicamente pensadas dentro dos currículos e das políticas 
públicas educacionais e quais os avanços e retrocessos elas sofreram, e como as Leis produzem 
uma representação dentro do espaço educacional. 

Seguindo nesse caminho com o advento dos Analles e a História Cultural que forneceu ir 
além do campo historiográfico ampliando os arquivos dos historiadores, possibilitando com isso 
utilizar impressos oficiais para perceber com as táticas e estratégias são produzidas e 
normatizadas diante das leis. Marc Bloch (2001) nessa perspectiva da História Cultural nos 
convida a “capturar” a história dos homens no tempo que ele viveu e no ofício do historiador é 
indispensável para sua pesquisa. 

                                                           
* Graduado em Licenciatura Plena em História, Universidade Estadual da Paraíba – UEPB. Mestrando do 
PPGH/UFPB - Área de concentração: História e Cultura Histórica - Linha de Pesquisa: Ensino de História e 
Saberes Históricos. Bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Nível Superior – CAPES. E-mail: 
sandeilson@gmail.com 
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Isso posto, pensemos como as Leis voltadas para educação fazem não só parte de da 
rotina escolar, como também é presente táticas e estratégias que podem ser entendidas por meio 
de uma visão Certoriana. Além do mais, é justificável que a documentação quando relacionada 
com os registros feitos pelo PIBID (relatórios, atividades de classe, matérias didáticas), revelam 
que os objetivos propostos pelo Programa estão sendo desenvolvidos do mesmo modo que 
percebe-se traços da Cultura Escolar1 e da Cultura Material Escolar2. 

Ao apontarmos esses dois conceitos que são presentes tanto na Escola como nos 
documentos analisados, percebe-se a importância desse material para os pesquisadores que 
pretendem compreender não só as relações do trabalho docente e sala de aula, mas compreender 
as ciências humanas e o Ensino de História de modo que possamos ampliar o olhar para outras 
fontes de forma crítica que nos ajude a compreender a conjuntura educacional do nosso País e do 
Estado.  

A expansão da fonte histórica está ligada ao movimento historiográfico dos Annales que 
influenciou as pesquisas desenvolvidas no Brasil e colaborou e colabora para as pesquisas no 
campo do Ensino de História e História da Educação. Além disso a criação de órgãos como o 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais – INEP e a criação de leis decretos e 
portarias que normatizam a educação e as ciências humanas tornaram-se mais expressivas na 
década de 90 em diante. 

Pensando nessa proposta da revolução documental3, mostram que essas pesquisas vão além da 
Cultura Material Escolar ultrapassando as paredes das salas de aula e da Escola que colocam 
novos materiais de investigação a disposição do historiador para que se analise o espaço escola de 
forma ampla e que possamos perceber todos os agentes pertencentes ao seu espaço. 

A Lei de Diretrizes de Bases da Educação – LDB 9.394/96 ainda que seja uma Lei muito 
“pesada” e possuir ranços e avanços na visão de Demo (2012), foi uma grande conquista 
mediante às sucessivas retrações presentes na década de 70 e 80. Diante disso, saímos com um 
saldo positivo e potencializador em tempos de “repensar”4 como mostra Fonseca (2012), ao 
repensarmos criticamos diversos aspectos da História e da Educação, para que assim se possa 
perceber as políticas educacionais, os currículos a gestão escolar, métodos, fontes e os temas, isto 
é, ao decorrer de todo esse período esse repensar continua presente dentro das Políticas Públicas 
Educacionais na década de 90 que em um contexto político neoliberal-conservador de 
globalização econômica na busca de consolidar a democracia ainda recente. 

Nesse deslocamento algumas fontes tidas como tendenciosas que por algum tempo 
ficaram esquecidas e por vezes abandonadas pelos historiadores, como no caso das fontes 
oficiais, documentos normativos que em sua maioria estão atrelados a representações de atos 
normativos e legislativos que são permeados por ricos diálogos que são frutos de uma demanda 
social que tem nas Leis, Decretos, Portarias e Ofícios suas necessidades sendo transformadas em 
dispositivos que legislam e publicizam vontades e interesses de governantes e sociedade, com o 
repensar didático os pesquisadores podem olhar para essa fonte de forma crítica indo além do seu 
discursos. 
 

                                                           
1 Apesar da sua amplitude referente a esse conceito entende-se por Cultura Escolar como modos de pensar e atuar 
observando componentes e estratégias que podem ser desenvolvidas dentro e fora da aula além disso esse conceito 
se tona amplo quando são adicionados outros elementos que vem normatizar a Educação, Viñao Frago (2000a). 
2 Segundo Brailovsky (2008), os objetos escolares devem ser observados e pensados a partir de uma análise dos 
sentidos que é atribuído a ele na escola, mesmo essa luta sendo silenciosa entre os artefatos escolares essa Cultura é 
viva e presente na Escola. Por isso, o Conceito de Cultura Material Escolar é importante na busca de compreender as 
problematizações da Escola e perceber o significado plural que os objetos exercem no cotidiano escolar, Escolano 
Benito (2012).  
3 Discussão proposta pelo historiador Jacques Le Goff que levou a reformular e redefinir as práticas diante das 
fontes, para mais ver em: Le GOFF, J. História e Memória. Campinas: Unicamp, 1994.  
4 Essas mudanças podem ser vistas em obras importantes, propagadas no período por exemplo SILVA, Marcos 
Antônio da (org.). Repensando a História. Rio de Janeiro: Anpuh/Marco Zero, 1984; VIEGA, Ilma Passos Alencastro. 
Repensando a didática. Campinas, SP: Papirus, 1999.  
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[...] as representações contidas nas leis não são apenas as do grupo diretamente 
envolvido na sua formulação, mas incorporam um discurso modernizante e abrangente 
que corrobora com o que está sendo prescrito, legitimando as ações de quem têm o 
poder de compor as leis (GONÇALVES NETO, 2009, p. 69). 
 

Com isso, busco discutir, a relevância de trabalhar com esses impressos oficiais e como 
eles tornaram-se relevantes na área de História da Educação além de dinamizar as possiblidades 
de se utilizar as fontes históricas não só para o campo da educação e do Ensino de História, pois 
esses documentos têm revelado informações importantes sobre a sociedade e suas demandas no 
cenário das políticas públicas educacionais. 

O interesse por esses estudos por meio da legislação educacional brasileira vem 
impulsionando os pesquisadores dando a essa fonte um cuidado especial, tendo em vista que as 
pesquisa as envolvendo ainda são recentes e mínimas. Isto é, esses impressos oriundos da 
Administração Pública relatam que os Governos pensam a Educação e seus projetos voltados 
para educação, através ciclos com prazos de validade definidos. Nisso o surgimento do PIBID – 
Programa Instrucional de Bolsa de Iniciação à Docência tornou-se um indicador, de como um 
projeto avançado e arrojado foi presente na educação em um período de 10 anos, e logo após 
outro governo assumir o retirou sem pensar em outro, projeto ou na continuidade do mesmo. 

Os estudos5 buscaram ir adiante mostrando quais os reflexos a legislação provoca na 
sociedade e como os agentes no qual ela é direcionada se comportam quando são chamados pela 
lei a cumprir atividades impostas e propostas, por Leis que muitas vezes são regulamentadas de 
forma verticalizada de cima para baixo esquecendo de manter diálogo com os principais 
interessados nessa comunicação (sociedade e a comunidade escolar) que muitas vezes não é 
cumprida, pois os documentos em partes esquecem que existem sujeitos e experiências que estão 
para além das regulamentações legislativas. 

As primeiras questões que observei diz respeito ao currículo é como ele é proposto para o 
ensino de história e como é apresentado uma trajetória na qual as disciplinas escolares devem se 
guiar por esses documentos. Pensando em linhas gerais as incursões por esses caminhos produziu 
desdobramentos interessantes do mundo escolar oportunizando mapear a cultura que permeia os 
saberes dos professores e como eles percebem o currículo e à História e se o que foi proposto 
pelas leis é seguido. 

Pensando nessas dimensões interna e externa desses documentos sua relevância para 
cultura escolar mobilizadas na busca por tornar inelegível os diálogos contidos nos impressos 
oficiais e também observar como é apresentado o conteúdo de História neles e como é pensado a 
as políticas públicas educacionais direcionadas para a História ou as demais ciências humanas 
focando nas caraterísticas sócio culturais dos sujeitos pertencentes ao universo escolar. 

As Leis tornam-se um artefato cultural que atua na esfera da normatização dos discursos 
sobre os processos de escolarização no qual as instâncias governamentais determinam quais 
diretrizes devem fazer parte do processo de ensino. É cognoscível a imposição das leis, decretos 
portarias, atos normativos e demais dispositivos legais que vão permeando as camadas e criando 
campos de força quando um determinado grupo não se sente representado pelos códigos. 

Capturar nas Leis de uma forma geral suas nuances é perceber que nelas existem um 
território de disputas em torno do direito de dizer o que socialmente é importante para o discurso 
educacional, e na verdade o próprio Estado busca se apropriar dos discursos contidos nesses 
dispositivos, aparado em seus artifícios burocráticos, por outro lado os professores podem 
reivindicar a serventia ou não dessas Leis, com isso as lutas são constantes entre a comunidade 

                                                           
5 É relevante citar trabalhos que trouxeram essa discussão e a utilização da legislação na pesquisa da educação de uma 
forma que dialogue com as ciências humanas a título de exemplo: FÁVERO, Osmar. (Org.). Educação nas constituintes 
brasileiras (1827-1988). São Paulo: Ed. Autores Associados, 1996. GARCIA, Walter. Legislação e inovação 
educacional no Brasil a partir de 1930. In: Garcia, Walter (Org.) Inovação educacional no Brasil: problemas e perspectivas. 
São Paulo: Ed. Autores Associados, 1995; NUNES, Clarice. A cultura jurídico-política e a educação brasileira: um campo 
de estudos em aberto. Educação em Revista. Belo Horizonte, n. 18/19, pg. 6-15, dez 93-jul 94. 



 

e-ISSN: 2359-2796, v. 18, n. 1, 2018. XVIII Encontro Estadual de História – ANPUH-PB 

 
64 

escolar e os governantes na busca encontrar soluções que estejam alinhadas com a proposta de 
seu governo. 

A valorização dessa documentação vem proporcionando experiências positivas além 
dessas já citadas. Com isso os impressos oficiais tornam-se um importante aliado do historiador 
para que consigamos perceber vários conflitos de uma sociedade em prol de expressar visões, 
valores e objetivos mesmo que não seja evidente os documentos oficiais. Oliveira; Meurer (2007), 
defendem a visão que esses documentos são importantes para as ciências humanas e a história da 
educação mobilizando e redirecionando o campo da pesquisa que examinam os dispositivos 
legais como lugares de enfrentamentos, discussões, além de ser nítido e óbvio sua aplicabilidade 
padronizadora. 

Percebendo as possibilidades que o leitor e pesquisador pode encontrar ao se debruçar 
sobre essa fonte irei mostrar os apontamentos iniciais ao quais tenho observado quando estive 
em contato com esses documentos. A Portaria Normativa nº 38, de 12 de dezembro de 2007 que 
encontrasse no Diário Oficial da União Nº 239, quinta-feira, 13 de dezembro de 2007 que se torna 
uma resposta para se possa ligar as informações referentes a História da Educação. 

As  Leis 8.4056 de 9 de janeiro de 1992 e após sua modificação com a no 11.502, de 11de 
julho de 2007 que vão condensar como os recursos financeiros destinados à educação devem ser 
utilizados que é regulamentado pela Lei 11.273, de 6 de fevereiro de 2006 que fortalece nesse 
período de forte movimentação das Políticas Públicas Educacionais a implementação do Plano 
de Metas Compromisso Todos pela Educação que torna-se vigente pelo Decreto nº 6.094, de 24 
de abril de 2007. 

Ao amparar-me desses documentos legislativos que são direcionados para da organização 
e sentido a Educação assegurando-a de forma legalmente constituída. Identifiquei que essas 
mudanças se tornou acentuada no Governo Lula, no qual temos um volume considerável de Leis, 
Decretos e Portarias Normativas devido ao caráter assistencialista presente nesse Governo que 
olhou para a educação de forma ampliada e deu voz aos agentes que fazem parte da Educação, 
ouvindo seus anseios e dificuldades. 

As políticas públicas educacionais voltadas para educação e para formação docente já 
positivas na década de 90 foram estimuladas com esse Governo que reforçou os debates de 
professores e demais profissionais pertencentes a comunidade escolar como FUNDEB - Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da 
Educação vigente até o ano de 2020 reforça o compromisso da União com a Educação Básica 
criando estratégias para distribuição de recursos para Educação. 

A utilização dos pecúlios da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007 (FUNDEB) tem suas 
especificidades, além de dá alternativas para enxergar não só o PIBID, mas como são distribuídas 
as receitas destinadas a Educação e a projetos que valorizem o magistério e a formação 
continuada docente. Ao nos aproximarmos dessa lei torna-se possível perceber nesses últimos 
“10 anos o PIBID”7, como esse fundo torna-se um indicador interessante para pensarmos como 
esse dinheiro é destinado a projetos de pesquisa que além de melhorar a educação valorizam a 
formação docente, isto é, ademais deve-se fazer um recuo antes do PIBID, para que possamos 
enxergar para que lugar esses recursos eram destinados, tendo em vista que o FUNDEB vigorado 
em 1997, pós LDB, só tornou-se presente em 2007 por coincidência é nesse ano que o PIBID 
aparece nas leis como local de destinação no orçamento da União. 

                                                           
6 As Leis 8.405 e a 11.502 discutem sobre a organização da Coordenação de Aperfeiçoamento de Nível Superior – 
CAPES e versão sobre a organização e estrutura além da concessão de bolsa de estudo para pesquisa para os 
participantes de programas formação inicial e continuada na educação básica. Informações fornecidas pelo sítio da 
CAPES em maio de 2018, para mais ver em: <http://www.capes.gov.br/legislacao/53-conteudo-
estatico/servicos/2336-leis> 
7 E importante salientar que o PIBID é colocado em vigência em 2007, mas só começa a ser divulgado em 2009 na 
região Sul e Sudeste, ao observamos os documentos da CAPES em seu banco de dados on-line o PIBID só se 
expande para outros estados em meados de 2011. Mais informações: <http://www.capes.gov.br/educacao-
basica/capespibid/documentos-pibid>. 
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Percebemos que o PIBID fruto de um Governo que pensava numa educação pública de 
qualidade é um projeto ousado e “inovador”, tornou um instrumento necessário Educação 
Básica, pois até então não se teve governantes que dessem uma sequência a Programas como o 
PIBID que pense a Educação e as Licenciaturas de forma linear buscando a sua constante 
transformação e progressão, para isso Darcy Ribeiro Sobre o Óbvio8 que apesar dos discursos de 
fracasso na educação os Governo de forma óbvia se articulam entre suas instâncias para 
desenvolver táticas (Leis, Decretos, Regimentos, Programas) e estratégias de como esses aparatos 
atingirão seus objetivos e produzirão efeitos desejados, de modo que envolva a Educação básica 
em um rede muito maior de saberes e fazeres, colocando nesse cenário a Universidade como 
produtor de ciência que desloque seus sabres para cumprir de forma ativa seus objetivos aos 
quais lhe competem promover formação humana e dos estudantes e impulsionando o 
desenvolvimento científico e sociológico no local social ao qual ela encontra-se inserida, além de 
voltar suas atividades ao tripé ensino, pesquisa e extensão consolidando seus saberes diante de 
toda uma comunidade passando seus conhecimentos para fora do convívio acadêmico. 

Faria Filho (1998), defende que ao trabalharmos com as leis são fornecidas várias 
dimensões que se conectam com as ordens judiciarias, suas linguagens, pois traz em seu escopo 
construções socioculturais que colocam os agentes sociais em condições determinantes que em 
sua macroestrutura esses impressos possuem dimensões que envolvem a atenção do historiador 
no campo das ideias no qual as leis penetram num contexto de tradição e costumes que possuem 
uma codificação legal que obedecem a uma estratégia discursiva de intervenção social de caráter 
histórico e político no qual os sujeitos que a elaboram possuem marca do tempo ao qual estão 
inseridos. 

Elucidar as fontes normativas são indispensáveis também para perceber os movimentos 
econômicos e culturais partindo da escala micro para a macro, variando do geral ao particular. 
Com isso, pensamos no campo das ideias presentes no mundo e no Ocidente, isso permite 
entender o processo de escolarização por meio das legislações. Os impressos oficiais como fonte 
exigem que não os naturalizamos e analisemos a lei pela lei, sem criar conexões com outros 
campos como o das políticas públicas educacionais relacionando-as com vários setores sejam eles 
jurídicos ou educacionais. 

Os documentos oficiais do campo da educação buscaram penetrar nas mais variadas 
camadas dos tecidos sociais. Com isso, a Escola tornou-se porta-voz desses documentos ecoando 
demandas dos setores sociais institucionalizando a cultura escolar. Diante disso, foi padronizado 
elementos que fazem parte do universo escolar o currículo, avaliações, mobiliário recursos 
financeiros, ou seja, as Leis uniformizaram a educação, além de, utilizar de regimentos para dizer 
qual tempo o aluno deve passar na escola, códigos disciplinares, uma infinidade de elementos 
contido nos documentos que são presentes e se materializam dentro da escola. 

Dessa maneira, indagar sobre fontes históricas para Educação, objetiva sublinhar e traçar 
metas, observar caminhos e mostrando recuos e avanços para o campo dessa pesquisa. Como 
defende Fonseca (2011), a História está para fora da sala de aula assim como o Ensino de 
História, pois esse saber habita em outros espaços e formatos que constantemente estão 
presentes em nosso cotidiano, isso mostra que com os Annales o acervo documental do 
historiador ampliou-se e modificou a possiblidade de novas interpretações e a inserção de 
impressos dos mais variados (jornal, revista, cordel, testamentos, certidões, inventários, cartas, 
registros paroquiais e civis, processos criminais, pronunciamentos) que podem e devem ser 
cruzados com outras fontes como oralidade, bibliografia, gráficos e demais dados que formam 
um olhar amplificado para o documento estudado. 

Compete a nós pesquisadores perceber que as Leis não expressam uma totalidade que diz 
respeito ao que transcorreu dentro do Espaço Escolar, por isso é importante ter o cuidado no 
momento em que fazemos as associações estre Escola e as Leis. Por isso, devemos levar em 

                                                           
8 RIBEIRO, Darcy. Sobre o óbvio. Disponível em: 
<www.biolinguagem.com/ling_cog_cult/ribeiro_1986_sobreoobvio.pdf>. Acesso em: 14 de maio de 2018. 
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consideração que a legislação trata de princípios aleatórios, mesmo que esses documentos não 
produzam uma imagem da escola conhecida ou imaginada, pois na prática os governos 
regulamentam e os agentes aos quais as Leis são destinados a pôr em prática suas especificidades. 

As interlocuções entre os documentos oficiais e os Historiadores da Educação é 
fundamental para que possamos perceber os avanços e retrocessos que a Educação e suas 
Políticas Públicas vem sofrendo ao decorrer do período estudado. Isto é, o uso de documentos 
normativos como fonte histórica deve ser usado de forma crítica, pois ao escrever, tendo como 
exemplo, a História da Educação no Brasil pode deixar a margem essas fontes que descrevem 
uma parte da Educação e demais elementos que fazem parte dela. Por isso os magistrados 
precisam dos docentes os Historiadores precisam de ambos e assim de forma sucessiva, nem um 
saber é desassociado do outro ambos se interligam. 

Diante desses caminhos que acendem uma nova proposta de pesquisa para o ensino de 
história concordo com Silva; Fonseca (2007) que colocamos o campo da história em uma zona 
fronteiriça ao desdobramos esses temas e aponta-los para educação, com isso a formação 
profissional de história e os variados níveis que é possível atingir com essa documentação. Sendo 
assim as incidências se colocam nas relações entre a formação e a pesquisa. 

Concluo até o momento que o estudo da legislação é indispensável a toda pesquisa 
sócio/educacional, mesmo que essa fonte seja apenas uma pequena parte do campo relacionado a 
pesquisa em História da Educação, compreender suas dimensões está para quem e além do 
campo historiográfico. 
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TECNOLOGIAS NO ENSINO DE HISTÓRIA: O QUE FAZER PARA QUE NÃO 
PERMANEÇAM NO TRADICIONAL 

 
Larissa de Araújo Silva1 

Mariângela de Vasconcelos Nunes (Orientadora)2 
 

Resumo: Neste texto busca-se, sob o olhar historiográfico, analisar os conteúdos 
disponibilizados em um aplicativo de celular denominado “História do Brasil: Principais Fatos” 
O artigo discute como tal aplicativo trata algumas temáticas relevantes da historiografia brasileira, 
que podem ser levadas para a sala de aula, notadamente no período colonial a exemplo da 
chegada dos portugueses no Brasil, (1500). E baseando-se na experiência desenvolvida no estágio 
aponta-se avanços e recuos do uso desta linguagem na aula de História. Ademais, entende-se o 
uso do celular como uma cultura pedagógica, (STEINBERG apud SILVA, 2002). Essa discussão, 
fundamenta-se nos trabalhos de SILVA (2002), de SHIMIDT e CAINELLI (2010) e 
SANTOMÉ (1995), entre outros.  
 
Palavras-chave: História do Brasil; Celular; Aula de História. 
 
INTRODUÇÃO 

 
Este artigo apresenta o trabalho desenvolvido no período entre os meses de abril e 

junho de 2018, durante uma experiência de estágio no Curso de Licenciatura Plena em História. 
Neste momento fora eleito como objeto primordial da observação, o uso do celular como 
linguagem didática na aula de História. 

O estágio ocorreu na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Agenor 
Clemente dos Santos, que está localizada na cidade de Alagoinha/PB, em uma turma de 1º ano 
do Ensino Médio. Nesta turma, a maioria alunos são adolescentes com idades entre quatorze e 
dezenove anos.  

O atual gestor desta escola é formado em Licenciatura Plena em Letras e dirige a 
instituição desde o ano de 2009. Com relação aos professores a escola conta com trinta 
professores, das diversas áreas, sendo quatro formados em História que atuam no ensino 
fundamental e médio e um deles com curso de mestrado. Em relação ao corpo discente, foram 
matriculados cerca de 808 alunos, nos três turnos no ensino regular e na EJA (Educação de 
Jovens e Adultos), cuja faixa de idade varia de 11 a 30 anos. 

As aulas de História foram observadas e ministradas nas turmas 1º ano A, onde foi 
desenvolvida a pesquisa, e no 1º ano E, nos turnos da manhã e tarde respectivamente. 3  Para o 
desenvolvimento desta pesquisa, foram elaboradas entrevistas escritas, voltadas para o professor 
e os alunos da turma mencionada, cujo objetivo era conhecer as formas de uso dos aparatos 
tecnológicos, notadamente o Whatsapp por tais atores.     

                                                           
1 Graduanda em História/ UEPB Campus III. larissalua.araujo@gmail.com 
2 Professora Doutora do departamento da História/ UEPB Campus III. mariangelavnuneshistoria@hotmail.com 
3 O professor de História das turmas em que a autora-  estagiária estagiou é formado em licenciatura plena em 
história ensina há 29 anos e tem curso de mestrado em Ciência da Educação.  
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Assim sendo, todas as perguntas e respostas dos entrevistados  foram obtidas por 
meio da palavra impressa, onde os resultados foram satisfatórios.  

As tais questões giravam, sobretudo, em torno da relação professor-aluno X aparelho 
celular, a opinião destes sobre a utilização do celular nas aulas de História e o acesso dos 
conteúdos via internet, entre outras coisas. 

A pesquisa mostrou que os entrevistados têm acesso considerável as tecnologias, pois os 
mesmos afirmaram ter várias formas de adquirir conteúdos, disponíveis diretamente de suas 
residências. Nesta turma a maioria dos alunos possuem o aparelho celular, internet em casa, e 
disseram ainda que o uso do celular nas aulas de História, isto é como linguagem didática, 
tornaria o aprendizado desta disciplina mais interessante, porque pode “unir o útil ao agradável”. 
Esta leitura dos estudantes ocorre porque eles adoram o celular e a aliança com o aprendizado 
formal, justificaria sua serventia.  

A turma entrevistada é constituída por 31 alunos, sendo que apenas um não tem 
aparelho celular. Entre estes predominam celulares do tipo smartphone, havendo também alguns 
que possuem o iphone. Estes dois modelos além de bastante avançados, favorecem a utilização 
de diferentes aplicativos e da internet. Ademais, percebe-se que a maior parte dos entrevistados 
faz uso internet em casa e também na escola pesquisas e diversão. 

De um modo geral, observa-se, o apego por parte dos alunos com relação ao celular. 
Nos corredores da escola; entre uma aula e outra estão fazendo uso das diferentes utilidades que 
o mesmo oferece como por exemplos: ouvindo música, tirando fotos, jogando e os que possuem 
internet usando as redes sociais. 
 
TECNOLOGIAS NO COTIDIANO DOS A ALUNOS E NAS ESCOLAS  

 
Atualmente vivemos em uma sociedade que busca inovações tecnológicas nos diferentes 

setores, visando atender um público maior em um intervalo de tempo menor. Os setores onde se 
notam essas diferenças são principalmente os que trabalham com o coletivo e se utilizam das 
tecnologias da informação, para a sua melhor eficiência. Um setor para o qual a tecnologia trouxe 
novidades, foi a educação como explica Lopes e Vaz (2016): “O século XXI destaca-se pelo 
crescente número de avanços no campo das Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação 
(TDIC) com desdobramentos em todas as esferas da vida humana, inclusive no âmbito 
educacional, na medida em que a informação, após sua seleção, interpretação e entendimento, 
tende a se transformar em conhecimento”. (LOPES e VAZ, 2016, p. 160). 

As chamadas TDIC estão muito presentes no nosso dia-a-dia, e muitas vezes são 
extremamente sedutoras, sendo mais atraentes que o livro didático, a lousa e outros artefatos 
utilizados na escola, na educação formal. De um modo geral, as TDIC, embora, não tenham 
necessariamente um currículo planejado, tal como na escola, elas ensinam e de forma muito 
prazerosa.  

Este é o entendimento dos Estudos Culturais, assim aprendemos nos filmes, nas 
músicas, nas propagandas, nos textos difundidos pelas redes, entre outros. Pois são locais de 
cultura. Entretanto, partilhando desta perspectiva, entende-se aqui, que os conteúdos difundidos 
por tais tecnologias não são apenas sedutores, mas também ensinam, educam e constituem as 
identidades dos alunos. Por isso, são denominados de pedagogias culturais. Neste sentido, a 
cultura torna-se pedagógica e pode ser comparada aos processos escolares, uma vez que, também 
ensina e seus textos são perpassados por significados e relações de poder. Entretanto, são bem 
mais encantadores logo, mais eficazes que os conteúdos escolares. 

Entretanto, as TDIC estão também cada vez mais presentes nos conteúdos formais 
escolares dos diferentes níveis escolares. Contribuindo também para o ensino de História como 
afirma Fernandes, “Nesse contexto, entendemos que com a invasão das tecnologias nas salas de 
aula, o computador com acesso à internet, especificamente, proporciona novas maneira de 
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aprender a realidade e apresenta propostas, possibilidades para o ensino-aprendizagem de 
História” (FERNANDES, 2012. p. 26). 

Com a função de servir como linguagem didática para as diferentes disciplinas. Muitas 
escolas públicas e privadas hoje, dispõem de laboratórios de informática e outros equipamentos 
tecnológicos. Segundo Matheus e Brito (2011) a disponibilidade dos recursos tecnológicos pela 
escola não é a garantia de que os mesmos serão realmente utilizados no aprendizado, pois, para 
isso é importante e necessário o entendimento a respeito dessas tecnologias para que elas sejam 
incluídas no cotidiano escolar. 

A pesquisa mostrou que este obstáculo tende a diminuir, se caso a tecnologia usada for 
celular, já que os aparelhos são dos próprios alunos. 
 
O APARELHO CELULAR: UMA TECNOLOGIA MUITO ACESSÍVEL   

 
Dentro desse mundo de recursos tecnológicos que os jovens dominam muito bem, há um 

aparelho que se destaca pela presença no cotidiano das pessoas hoje, que é o aparelho celular. 
Este apresenta uma grande variedade de modelos e preços, se adequando as diferentes idades e 
classes sociais, o que torna seu consumo cada vez maior, acessível e indispensável, quando se fala 
em comunicação, segundo Sarraf (2012), que aponta como fatores responsáveis pela 
disseminação do aparelho celular: 

 
Um dos principais responsáveis pela disseminação e uso de aparelhos celulares é o 
baixo custo dos aparelhos e dos serviços de telefonia móvel em comparação aos valores 
dos computadores e serviços de acesso à internet. Nos últimos anos os celulares 
tiveram uma redução significativa de preço, ao passo que os preços dos computadores 
não acompanharam esta redução, mesmo considerando os valores atuais dos 
computadores de baixo custo no Brasil. (SARRAF, 2012, p. 35). 

 
Assim busca-se utilizar como linguagem na sala de aula o aparelho celular, pois sua 

presença no cotidiano dos jovens é bastante notável nos dias atuais. “Os telefones celulares com 
funcionalidades avançadas e que possuem um sistema operacional são chamados de smartphones. 
Antes caros e inacessíveis, hoje com preços menores, são cada vez mais a preferência de crianças, 
adolescentes e jovens. ” (MATHEUS e BRITO, 2011. p. 9516).  

Na tentativa de tornar o ensino, sobretudo, de História mais participativo e dinâmico, 
devem ser procuradas novas linguagens didáticas, proporcionadas pelas tecnologias, a exemplo 
do uso do celular como ferramenta pedagógica de motivação. Tais artefatos estão muito 
presentes no cotidiano do aluno, visando lhes proporcionar mais integração e participação na sala 
de aula e devido ao fácil acesso, Silva completa, “ Atualmente o celular é o meio mais fácil e 
rápido de se trocar informações que geram uma grande interatividade. Com esta ferramenta de 
custo, muitas vezes mais acessível que um computador, o professor tem possibilidade de interagir 
com seus alunos enviando links, arquivos de vídeos, imagens, músicas e até as “lições de casa” 
(SILVA, 2012.p. 20). 

Junto com a popularidade do celular veio também o acesso ao mercado de aplicativos e 
jogos educativos, que servem de passatempo, entretenimento e o ensino de conteúdos escolares. 
Estes aplicativos de celular possuem uma grande carga de conteúdo importantes, havendo um 
mercado de aplicativos educativos disponíveis para as diferentes disciplinas, inclusive de História, 
cujo objetivo é serem levados para a sala de aula, embora, muitos destes utilizando conteúdos 
“prontos” e “acabados”.  

O celular é utilizado não só fora da escola, mas também dentro de outros ambientes 
sociais. Usá-lo   na sala de aula é também uma forma de dialogar com aspectos do universo 
cultural dos jovens que acabam sendo silenciados em ambientes como a própria escola, como 
ressalta Santomé (1993):   

Uma instituição escolar que não consiga conectar essa cultura juvenil que tão 
apaixonadamente os/ as estudantes vivem em seu contexto, em sua família, com suas 
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amigas e seus amigos, com as disciplinas acadêmicas do currículo, está deixando de 
cumprir um objetivo adotado por todo mundo, isto é, o de vincular as instituições 
escolares com o contexto, única maneira de ajuda-los/as a melhorar a compreensão de 
suas realidades e a comprometer-se em suas transformações. (SANTOMÉ, 1993, P. 
160). 

 
Desta forma, ao investir no uso do celular como   linguagem para difundir conteúdos 

formais, estamos também apostando em códigos acionados cotidianamente por estudantes para 
conversar com colegas, namorar, se divertir, enfim, para propagar suas emoções, suas 
brincadeiras e sua cultura.  

  Assim, por que não usar o aplicativo de celular na escola, na aula de história?  
Pensando nisto, buscou-se localizar   aplicativos de celular disponíveis voltado para a disciplina 
de História. Neste sentido, fora identificado o aplicativo: História do Brasil Principais Fatos. 
 
O ENSINO DE HISTÓRIA, E O USO DO CELULAR NA AULA DE HISTÓRIA 

 
O ensino de História na sala de aula vem cada vez mais sendo debatido por especialistas 

da área4. Uma vez que as aulas de História no ensino básico, por causa da maneira como hoje 
ainda é ensinada nas escolas, não acompanharam necessariamente e revolução historiográfica do 
século XX.   

Abordagens nesta perspectiva afastam o aluno da disciplina, como explica Mendes 
(1935) p. 41, conforme citado por Schimdt e Cainelli, (2010): “Nossos adolescentes também 
detestam a História. Voltando-lhe ódio entranhado e dela se vingam sempre que podem, ou 
decorando o mínimo de conhecimento que o ponto exige ou se valendo lestamente da cola para 
passar nos exames. Demos ampla absolvição a juventude. A História como lhes é ensinada é 
realmente odiosa”. (apud SCHIMDT e CAINELLI, 2010, p. 33). 

A Revolução historiográfica já mencionada está balizada na história-problema e na 
redefinição do documento pois, até os anos 30, do século passado o documento era visto como 
neutro e a História entendida como a ciência que estuda o passado. Uma nova compreensão da 
História passou a ser desenhada notadamente pela Escola dos annales e a partir desse momento, 
promovendo o questionamento dos documentos. 

 Neste entendimento o documento passou a ser todos os vestígios expressos pelos  
humanos; desde um testemunho oral até uma capa de  revista e “A história nova ampliou o 
campo do documento histórico; ela substituiu a história de Langlois e Segnobos, fundadas 
essencialmente nos textos, no documento escrito, por uma história baseada numa multiplicidade 
de documentos: escritos de todos os tipos, documentos figurados, produtos de escavações 
arqueológicas, documentos orais, etc.” (LE GOFF; CHARTIER E REVEL, 2005, p. 36). 

 A revolução historiográfica também estimulou mudanças nas práticas do ensino de 
História. Como explica Schimdt e Cainelli (2010), a sala de aula não deve ser um local de 
disseminação do conhecimento pronto, mas na verdade de construção dos mesmos que estarão 
voltados para uma determinada temática a ser abordada. Este aspecto torna as aulas de História 
mais atraentes, estimulando a participação e a criticidade destes. 

Assim passou a ser mais cada vez mais indicado o uso de diferentes documentos na sala 
de aula, devendo estes também serem questionados, indagados e problematizados, e não usados 
como ilustração ou mera comprovação. 

E nesta perspectiva que pode tornar-se relevante o uso de aplicativos de celulares na sala 
de aula. 

 

                                                           
4 Entre os estudiosos que vem se preocupando com o ensino de História nos níveis Fundamental e Médio, cita-se o 
aqui: 
 BITTENCOURT, Circe. Ensino de História fundamentos e métodos. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2011. 198 p. 
SCHMIDT, Maria Auxiliadora; CAINELLI, Marlene. Ensinar História. 1ª. ed. São Paulo: Scipione, 2009.408 p. 
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APLICATIVOS DE ULTIMA GERAÇÂO E “VELHAS HISTORIAS DO BRASIL” 
 
Apesar de inovador os aplicativos de celular na sala de aula, o uso dessa tecnologia para o 

ensino de História entre outras disciplinas, percebe-se o quanto os conteúdos dos aplicativos 
educativos podem ser limitados, a exemplo do aplicativo mencionado acima que foi utilizado na 
aula prática da pesquisa.  

Embora possam ser utilizados, seus conteúdos são apresentados de uma forma 
tradicional. Pois estão baseados numa História positivistas e foram organizados em resumos e 
divididos conforme três períodos históricos da História do Brasil: Colonial (1500-1822), 
Monárquico (1822-1889) e Republicano (1889), portanto, uma divisão extremamente tradicional, 
pautada em recortes meramente políticos. Os mesmos são descritos e marcados por fatos 
históricos e feitos de personagens políticos que exibem e primam pelas datas. No aplicativo há 
também uma quarta parte chamada “Quiz”, que consiste num desafio, um jogo de perguntas e 
respostas a respeito dos assuntos contidos nos resumos. 

No que diz respeito ao funcionamento do aplicativo, ele é acessado exibindo uma 
imagem bastante tradicional sobre o Brasil. Trata-se de um desenho que mostra políticos e 
pessoas tidas como heróis da pátria de diferentes épocas, junto com o exemplo de símbolos e 
produtos nacionais.  Outro aspecto que se observou, foi a cor que predomina no aplicativo verde 
e amarelo, remetendo o patriotismo. 

Após a imagem nacionalista, há no aplicativo uma parte em que estão os diferentes 
tópicos sobre os três períodos históricos. O jogo de perguntas e respostas e os resumos onde 
estão os conteúdos do aplicativo, todos nomeados conforme o acontecimento ou personagem 
histórico como por exemplo: “Descobrimento do Brasil” (1500) “Criação do Governo Geral” 
(1548), “Dom Pedro I” (1798-1834) “Guerra do Paraguai” (1964), “Proclamação da República” 
(1889), “Revolta da Vacina” (1904) e as datas nas quais os fatos aconteceram. 

Os conteúdos se iniciam do período do Brasil Colônia (1500-1822). O primeiro 
acontecimento defende a perspectiva da chegada dos portugueses como um descobrimento, de 
uma maneira que confere aos europeus o mérito de “pioneiros” “descobridores”, “civilizadores”. 
Sem conferir destaque aos povos que aqui viviam, usando-se de uma linguagem subliminar que 
constituí um lugar de superioridade para os portugueses. Não havendo nos resumos espaço para 
discussão da cultura indígena. 

Também é mostrado as formas de governo adotadas no período colonial do Brasil, 
como as Capitanias Hereditárias (1530) e o Governo Geral, (1548). Há também alguns tópicos 
sobre movimentos e revoltas populares, mas todos giram em torno do heroísmo e nomes de 
personagens históricos com influência política ou religiosa. Os líderes ou heróis são de origem 
portuguesa luso brasileira. Nenhuma representação neste sentido sobre aos escravos. 

O segundo período abordado é o da Monarquia (1822-1889) com destaque para a figura 
de Dom Pedro I e sua influência na independência do Brasil. Movimentos populares como a 
Balaiada (1838-1841), guerras e leis que vieram após o Brasil se tornar independente. Nos tópicos 
deste período destaca-se um breve texto sobre a escravidão e as leis de cunho abolicionista, a 
exemplo da Lei Aurea.  

Sobre o período Republicano (1989), são enfatizadas as figuras dos primeiros 
presidentes da República. As reformas políticas, econômicas e as muitas mobilizações que 
houveram ao longo do século XX em nosso país. Há também um tópico sobre a Era Vargas 
(1930-1945) e o período ditatorial do Brasil (1964-1985). 

Com relação ao jogo de perguntas e respostas, são questões com alternativas que trazem 
uma revisão do assunto nos resumos do aplicativo. As perguntas são sobre datas, fatos e pessoas 
politicamente importantes. É um conhecimento que envolve principalmente a memorização dos 
conteúdos. São perguntas diretas com as respostas expostas de uma maneira que se o aluno 
lembrar ou decorar o tema, logo acertará as questões.  
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Assim, mesmo sendo um aplicativo, que une tecnologia bastante moderna, os conteúdos 
e a metodologia propagados neste são extremamente retrogradas. 
 
TECNOLOGIAS NO ENSINO DE HISTÓRIA: O QUE FAZER PARA QUE NÃO 
PERMANEÇAM NO TRADICIONAL 

 
Alguns professores vêm trabalhando com o celular na sala de aula. Cito aqui, algumas 

experiências a exemplo de Lopes e Vaz, os mesmos fizeram o uso do WatsApp: 
 
A propósito de testar as possibilidades das TDIC, realizamos a pesquisa--ação na turma 
do 3º ano do ensino médio, investigando se os grupos do WhatsApp podem ser 
utilizados como extensão da sala de aula da disciplina História, na medida em que esses 
grupos são planejados didática e pedagogicamente com a finalidade de serem ambientes 
propícios à construção de conhecimento histórico, apoiados pelo viés da colaboração, 
mobilidade e ubiquidade, potencialidades características das TDIC – no caso específico 
desta pesquisar, os grupos do WhatsApp. (LOPES E VAZ, 2016.P. 166). 

 
Assim, os autores referenciados criaram um grupo no WhatsApp, cujos participantes 

eram os alunos do 3º ano, e junto a eles ministravam as regras para a circulação de temas no 
grupo, que voltavam-se basicamente para o conteúdo que está sendo trabalhado na sala de aula.  

Sarraf também fez uso do celular utilizando as várias funções dele em seu grupo de 
alunos: “As atividades desenvolvidas com o celular englobaram alguns alunos como o uso do 
celular na construção de mensagens de texto coletivo; gravação de aula; gravação de entrevistas; 
coleta de imagens de pontos, filmagens de trabalhos em cartazes” (SARRAF. 2012. p.42.). 

 Além destas experiências, é possível também usar em sala de aula, como uma linguagem 
didática, aplicativos já disponíveis, tal como o História do Brasil: Principais Fatos, brevemente 
analisado aqui.  

Este foi o modelo acionado durante esta pesquisa. Embora as atividades da aluna 
estagiária orientassem, sobretudo para a Observação. Fora desenvolvido por ela no campo de 
estágio, uma rápida experiência com o aplicativo mencionado na sala de aula em uma turma de 1º 
ano.   

Neste caso, foi necessário primeiro que os conteúdos ofertados pelos aplicativos não 
fossem utilizados como a única fonte para à aula, mas sim, associados a outros textos e pontos de 
vista. Ademais, foi primordial a exposição e problematização dos conteúdos para a turma, 
levando os alunos a reflexão.  

A partir desta compreensão, buscou-se pautar a experiência desenvolvida no campo de 
estágio. Esta, embora utilizando uma tecnologia de ponta e integrada a cultura dos alunos, fator 
fundamental tinha também o intuito de   problematizar o conteúdo em questão.  

Esta metodologia revelou-se importante, porque permitiu exercitar o dos alunos 
presentes para o questionamento e os desafiava, levando-os inclusive a repensarem sobre a 
veracidade dos discursos historiográficos.  

Mais especificamente, no que diz respeito a dinâmica das aulas, a estagiária iniciava suas 
atividades na sala de aula   compartilhando   o aplicativo, e o ativando para que os alunos 
pudessem acessa-lo. Logo após, com o auxílio do professor   regente a turma fora dividida em 
doze equipes. Cada uma constituída por dois ou três alunos para trabalhar os temas do aplicativo, 
relacionado ao período colonial. 

A função dos grupos era ler o conteúdo, preparar uma frase ou um pequeno texto e 
apresenta-lo para toda a turma. As apresentações foram proveitosas. Os alunos também 
verbalizaram suas opiniões. Ao final da fala de cada grupo, eram feitos alguns comentários sobre 
o assunto. E de um modo geral, a aula foi bastante interativa, todos os alunos se dedicaram a 
leitura do tema para a apresentação, onde a maioria da turma participou, deixando a aula bastante 
dinâmica. 
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CONCLUSÕES 
 
A pesquisa do estágio mostrou que a presença da tecnologia na vida das pessoas, tem 

chegado a diferentes áreas de atuação humana, entre elas a educação. Esta pesquisa ao ser 
desenvolvida, trouxe como possibilidade uma análise, sobre a utilização do aparelho celular e de 
aplicativos do mesmo nas aulas de História. E ainda permitiu ver na prática e relação dos alunos 
com o celular e como esta tecnologia está presente em seu cotidiano. 

A turma na qual foi desenvolvida a pesquisa é formada, em sua maioria por adolescentes 
e jovens que conhecem e dominam a utilização das diferentes funções do aparelho. E através das 
entrevistas pode-se notar a presença e o fácil acesso que os alunos possuem com relação 
diferentes tecnologias e por parte do professor uma visão positiva acerca do uso das novas 
tecnologias nas aulas de História. 

Ao ser notada a importância do uso das tecnologias na sala de aula, foi percebida a 
necessidade do desenvolvimento de novos aplicativos educacionais que estimulem a criatividade e 
que não disponibilizem, apenas conteúdos tradicionais, e um conhecimento pronto e acabado. 
Tal como o aplicativo utilizado durante a pesquisa, baseado uma história marcada por heróis e 
grandes feitos. 

O uso do aplicativo apresenta como aspecto positivo, o fácil acesso dos alunos pelo fato 
dele ser gratuito e disponível para androide, possuir uma linguagem fácil, direta e fazer parte da 
cultura destes com grande aceitabilidade. Como negativo aponta-se a predominância de 
conteúdos tradicionais e uso de metodologia que não leva o aluno a desenvolver operações 
mentais, criativas e críticas. 

Mas de um modo geral, a utilização do aparelho celular e do aplicativo História do 
Brasil Principais Fatos como linguagem didática, possibilitaram ampliar o leque de 
metodologias para o ensino de História, estimulando a participação dos alunos e mais interação 
com o educador. E isso se torna uma vantagem já que o celular e os aplicativos são um meio no 
qual os estudantes estão em constante convívio, e alguns professores já fazem uso desses meios 
também.  
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TEORIA DA HISTÓRIA E METODOLOGIA DO ENSINO DE HISTÓRIA: 
REFLEXÕES E PRÁTICAS A PARTIR DE UMA EXPERIÊNCIA COMO MONITOR1 
 

Matheus Pereira da Costa2 
 
Resumo: O presente trabalho visa refletir sobre as experiências vivenciadas no projeto de 
Monitoria Capacitação para o Ensino e a Formação Multidisciplinar do Historiador, durante o ano de 
2018. As experiências apresentadas dizem respeito à participação do monitor na disciplina de 
Introdução aos Estudos Históricos e explicitam a importância do projeto de Monitoria para a 
formação do discente enquanto monitor, demonstrando como as atividades desenvolvidas por 
este influenciaram no desempenho dos alunos na disciplina e aprimoraram a formação docente 
do monitor. 
 
Palavras-chave: Ensino de História; Teoria da História; Monitoria.  
 
Introdução 

 
O Projeto Pedagógico de Curso até então vigente, da graduação em História pela 

Universidade Federal da Paraíba, estabelece que o profissional desta área deva manejar tanto a 
pesquisa quanto o ensino e a extensão. Saber lidar com esses três polos é essencial para, não 
apenas afastar-se de uma história dita “factualista”, por meio da pesquisa, mas também e, por 
meio dela, tornar o ensino de História diversificado através de novas abordagens e práticas. Isso é 
imprescindível tanto para o profissional dedicado ao Ensino Básico como ao Superior. No 
entanto, o que se percebe é que os ingressantes no curso de graduação em História, ao se 
depararem com questões de cunho teórico-metodológico da disciplina, sentem algumas 
dificuldades. Podemos pensar que isto é devido, em larga medida, à formação que estes alunos 
tiveram no Ensino Básico, onde as questões teóricas da História são postas de maneira sucinta 
logo nas primeiras páginas do livro didático e “somem” do restante do livro. 

Em alguma medida esta realidade vem-se modificando com os avanços metodológicos 
experimentados nas últimas décadas. Mas, por outro lado, estes mesmos alunos, em sua maioria, 
tiveram experiências com professores de História que, vindos de uma formação marcada por 
diversas defasagens, tornam as aulas de História muitas vezes enfadonhas, sem reflexões sobre os 
fatos quiçá questões teóricas.  

Retornando ao Ensino Superior, para Barros (2017), mesmo a disciplina de Introdução 
estando no primeiro semestre como uma disciplina de transição (de uma concepção de história 
do senso comum para uma história de historiadores profissionais), os alunos  

 
“se assustam ou se encantam ao serem surpreendidos pela questão, ao mesmo tempo 
fascinante e incontornável, de que a História é um campo de saber extremamente 
diversificado nas suas possibilidades.” (p. 11) 

                                                           
1
 Este trabalho foi orientado pelo Prof. Ângelo Emílio da Silva Pessoa. Doutor em História Social pela Universidade 

de São Paulo. Professor Associado do Departamento de História (UFPB). 
2 Graduando em História pela Universidade Federal da Paraíba. 
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O que se percebe é que há mais sustos do quê encantos, uma vez que há essa quebra com 
os dois pontos que elencamos mais acima. A problemática se torna mais complexa quando os 
alunos se deparam com uma gama de conceitos, como: historiografia, tempo, fatos, historicismo, 
positivismo, relativismo, subjetividade, objetividade, pesquisa histórica etc. Além disso, por ser 
Introdução, deve-se abranger, para além desses conceitos, a própria escrita da história no tempo e 
processo histórico. Abrange-se um espaço de pouco mais de dois mil anos (do século VI a.C ao 
recente século XX), numa única disciplina. No entanto, queremos destacar aqui que, por ser uma 
disciplina introdutória, estabelecem-se os temas fundantes da historiografia (a gama de conceitos 
citados acima), bem como a postura do Docente em suas avaliações deve ser equilibrada, no 
sentido de entender essas dificuldades e saber lidar com elas, de modo que se equacionem as 
dificuldades e as possibilidades de superação da turma. 

Entendemos que, se os alunos não tiverem esse “choque de realidade”, o que acontecerá 
será a permanência de um ciclo-vicioso no ensino de História o que torna-se necessário 
interrompe-lo. É próprio de a disciplina História romper com paradigmas estabelecidos por seus 
profissionais, repensar-se e renovar-se quando necessário, não apenas em suas pesquisas, mas em 
sua didática, em seu ensino. 

Mediante essas observações feitas, afirmamos que a monitoria é essencial por dois motivos: 
Por um lado, contribui na formação do discente, no sentido de aprofundá-lo nas práticas de 
pesquisa e docência, e por outro, na formação dos monitorados em, primeiro, colocar eles em 
contato com esse tipo de projeto e, em segundo lugar, ao receberem os auxílios advindos do 
monitor. Neste artigo discutiremos essas experiências, para em seguida discutirmos seus 
resultados. Concluindo, faremos uma consideração final. 
 
Vivenciando a experiência 
 

Desenvolvemos nossas atividades na turma do semestre 2017.2, no turno da noite. Este 
fator se tornou uma questão a se pensar.  Como aponta Filho e Nery (2000, p. 75 - 76), o perfil 
dos estudantes do turno noturno é, em sua maioria, do “estudante trabalhador”, isto é, do 
discente que já chega à Universidade para assistir, aproximadamente, 4 horas de aula após uma 
longa jornada de trabalho. Além disso, verificamos que na turma, alguns alunos e alunas 
moravam em outras regiões, e eram usuários dependentes do transporte oferecido pela prefeitura. 
Além da hora gasta para chegarem à Universidade, tinham que sair mais cedo da sala para não 
perderem a viagem. Na dinâmica das aulas, percebemos que algumas dificuldades enfrentadas 
pelos discentes, mas que iremos discutir mais propriamente à frente. Feito esse primeiro 
mapeamento, conversamos com o Docente responsável pela ministração da disciplina, 
juntamente com o estagiário-docência, para pensarmos algum mecanismo que sanasse essas 
dificuldades. Esses pontos se configuram na seguinte questão: como estabelecer um ensino de 
qualidade, no mesmo padrão do turno vespertino (uma vez que isso está previsto na Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação (2017), art. 47 §4), numa disciplina teórica, exaustiva, de modo 
que instigue os alunos à reflexão sobre o ofício de historiador, para que assim não apenas 
afastem-se de um ensino “factualista”, por meio da pesquisa, mas também tornem o ensino de 
História diversificado através de novas abordagens e práticas? 

Assim, pensamos e discutimos a possibilidade da elaboração de estudos dirigidos. Ao todo, 
elaboramos o total de 15 estudos dirigidos referentes aos textos obrigatórios e auxiliares da 
disciplina Introdução aos Estudos Históricos. Colocaremos, ao final deste trabalho em anexo, um 
dos que elaboramos, bem como os textos que foram dirigidos. Nossa metodologia era de, tanto o 
monitor como o estagiário-docência, reunirem-se antes do início da aula, com a turma, para 
entregarmos o estudo dirigido, e fazermos uma discussão mais geral em cima do estudo e do 
texto.  

Entendemos que esse tipo de atividade auxilia os discentes, principalmente aqueles que se 
enquadram no perfil “estudante trabalhador” e que tinham dificuldades de tempo para dedicar às 
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leituras, na apreensão do conteúdo tanto da unidade como dos textos em específico, além de 
fazê-los entender com mais nitidez a ideia geral do autor – muitas vezes de elevado nível de 
abstração –, e de estabelecerem conexões entre os variados textos aos quais lhes são requeridas a 
leitura. Para além disso, também percebemos que o processo de elaboração desses estudos 
dirigidos contribuiu significativamente para a formação do Monitor. Ao colocá-lo em contato 
com a elaboração de questões, o familiariza com a prática docente. Além disso, é necessário para 
o Monitor, preparar-se em termos de pesquisa quando fosse discutir os textos com os alunos, 
uma vez que pudesse surgir e, de fato surgia, perguntas, indagações e posicionamentos, que 
requeresse além da pesquisa, certa maturidade acadêmica. Numa sentença, para Paulo Freire 
(1996), “Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino” (p. 14). Na nota logo abaixo, o 
autor escreve: 
 

Faz parte da natureza da prática docente a indagação, a busca, a pesquisa. O de que se 
precisa é que, em sua formação permanente, o professor se perceba e se assuma, 
porque professor, como pesquisador.  
 

Assim, atentamos para que os alunos percebessem que o curso de História, além de exigir 
uma carga maior de leitura, requer reflexão crítica acerca dos conteúdos. Nas palavras de Miceli 
(2014), “para ensinar História, é preciso gostar de História” (p.41). Isto é, gostar dos fatos, dos 
conteúdos, dos reveses da História. Por outro lado, não apenas isto importa. É necessário pensar 
sobre os fatos da História. Como diria Bloch (2001) “como todos os historiadores, eu penso. 
Sem o quê, por quais razões teriam escolhido esse oficio?” (p. 43). Assim, paixão e rigor científico 
andam lado a lado.  O que se percebe é que, no caso de uma turma do turno da noite, a discussão 
acerca da cientificidade, que está mais propriamente atrelada à disciplina à qual monitoramos, é 
defasada. De fato havia pouca participação dos alunos. Dentre as mais variadas causas a isto, ou 
justificativas, pensamos que os estudos dirigidos se não promovessem a discussão em sala, 
instigariam os discentes a pensar a disciplina e os conteúdos por ela ofertados, uma vez que eles 
não precisariam fazer uma leitura “corrida”, ou detalhada, do texto, premidos que eram pela 
escassez de tempo disponível. Bastava apenas irem ao determinado estudo dirigido, ler a questão 
lá posta, procurar no texto, ler o que está no texto e apreender aspectos básicos da ideia do autor.  

Obviamente que nosso objetivo não era estabelecer um padrão de aprendizado do texto 
para todos os discentes. A turma era bastante plural. Havia já graduados de outros cursos, outros 
vindos de Institutos Federais, outros vindos de uma formação educacional pública, outros 
privada, uns pais de família, outras dona de casa, uns trabalhavam dois turnos, outros não 
trabalhavam e assim por diante.  Essa pluralidade de pessoas permite-nos ter uma diversidade de 
pensamentos. Os estudos dirigidos, nesse sentido, eram abertos no quesito reflexão. Ao final das 
perguntas, sempre acrescentávamos um “por que”, ou “você concorda?”, “justifique”, por 
exemplo. 

Por isso, entendemos que o estudo dirigido é uma ferramenta que permite ao aluno 
entender e interpretar os textos, fazendo-os se inteirarem e se integrarem nas discussões em sala, 
de modo que não fiquem a vagar durante as aulas. Além disso, os alunos terem contato com este 
tipo de método de aprendizagem, já no primeiro período, permite a eles próprios elaborarem pra 
si seus próprios estudos dirigidos, fixando o conteúdo de seja lá qual texto for, para estudar para 
suas provas, trabalhos e afins.  

 
Analisando os resultados  

 
Para discutirmos acerca dos resultados, devemos colocar, antes, as avaliações do Docente 

da disciplina. Sua avaliação consiste em três notas. A primeira e segunda nota é a entrega de um 
Memorial da disciplina. Esse Memorial é estruturado em três partes. A primeira é a que o aluno 
faz um fichamento do texto para a aula. A segunda parte é feita quando o aluno, após a aula, em 
sua casa, faz um relatório da aula. E a terceira parte é uma avaliação que o discente faz sobre a 
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aula. Na primeira entrega do Memorial não é atribuída nota, servindo apenas para os alunos 
terem noção de como funciona. Já a segunda entrega é, efetivamente, valendo nota. Isso também 
serve para a segunda nota. A terceira nota é a participação dos alunos numa Oficina com 
documentos históricos. Basicamente, pouco antes do fechamento do semestre, o Docente 
apresenta aos alunos um quadro com blocos de documentos escritos durante variados séculos. 
Documentos religiosos, políticos, textos teatrais etc. Os alunos escolhem, por meio de votação, 
os documentos que eles querem trabalhar em grupo. Os documentos selecionados por votação 
da turma foram O Manifesto Comunista, de Karl Marx e Friedrich Engels (1848), e a Encíclica 
Rerum Novarum, do Papa Leão XIII (1891). De um modo geral, a avaliação sobre essa Oficina 
seria no desempenho que os alunos obtiveram, expressado no modo como analisaram ambos os 
documentos. Primeiro, o grupo faria uma leitura dos documentos, e fariam uma análise 
comparativa entre ambos.  

Esses dois tipos de avaliações foram propícias para percebermos como os estudos dirigidos 
foram relevantes (ou não) no desempenho dos alunos. A começar pelos Memoriais, verificamos 
que os alunos tiveram uma leitura mais proveitosa dos textos, se comparado aos textos iniciais 
(quando ainda não havíamos feito nenhum estudo dirigido), no sentido de identificarem mais 
claramente a ideia geral do autor, as ideias específicas, e a estrutura do texto. Nas reuniões que 
fazíamos antes do início da aula da disciplina Introdução aos Estudos Históricos, onde 
discutimos acerca do texto com o estudo dirigido em mãos, também percebemos esse maior 
aproveitamento, através das falas dos alunos e seus posicionamentos. Com relação à Oficina com 
documentos, verificamos que os discentes conseguiram, obviamente que de maneira muito 
incipiente, ter uma noção do que é e como se faz uma pesquisa histórica. Além disso, 
percebemos que muitos deles recorriam aos textos iniciais da disciplina, revisitando-os, já com 
outros olhares, outras leituras, que em alguma medida, podemos dizer que foi fruto das 
discussões com os estudos dirigidos. Ainda nesse ponto da Oficina, os alunos não abriram mão 
da criatividade. Um dos grupos usou uma crônica do escritor Eduardo Galeano, chamada “Os 
ninguéns”, e uma cena do filme Van Helsing, para ilustrar a relação entre os burgueses e 
proletariados no Manifesto Comunista. Esse fato, somado à questão da pesquisa por parte dos 
grupos, veio a calhar justamente com o que discutimos logo no início deste trabalho, que o 
docente é necessariamente um pesquisador. Também ressaltamos que a própria dinâmica das 
aulas explicita essa discussão. O Docente responsável pela disciplina utiliza músicas ao fim da 
aula, como uma forma de auxílio ao aprendizado dos alunos no que tange ao conteúdo da 
discussão.  

Um último resultado queremos colocar. Percebemos que muitos alunos sentiam timidez 
em conversar com o professor ou comentar em sua presença questões relacionadas ao 
desempenho do discente em sua disciplina. Primeiro, esses alunos recorriam ao monitor, 
colocavam suas dúvidas, na medida em que podíamos, respondíamos e tranquilizávamos, ou 
então advertíamos. Apenas em medidas mais urgenciais, criávamos uma ponte mais direta entre 
esses alunos ao Docente. Nesse sentido, a Monitoria propicia ao monitor criar laços com os 
alunos, verdadeiramente para além do “coleguismo acadêmico”, além de estimular os alunos à 
buscarem conversar mais abertamente com o professor e superarem essa situação. Entendemos 
que essa dificuldade em ir conversar com o Docente se deva, em grande medida, às experiências 
que tiveram em uma formação de ensino tradicional da relação professor-aluno. 

 
Considerações Finais 

 
As experiências aqui apresentadas evidenciam a importância do Projeto de Monitoria nos 

cursos de Graduação e Licenciatura como uma prática à iniciação docência. Esperamos que, de 
fato, os objetivos tenham sido desenvolvidos e aperfeiçoados ao longo da Monitoria. Para o 
monitor foi uma rica experiência, verdadeiramente singular. Ao colocar-nos em contato com a 
turma, percebemos o quão complexo é o ato de ensinar, no turno noturno principalmente, ao 
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mesmo tempo em que vemos nessas dificuldades práticas que poderiam ser desenvolvidas. Além 
disso, também foi uma oportunidade de aprendermos com os alunos. Por ser uma geração nova, 
estas traziam as questões e reflexões do seu tempo, de modo que além de atualizar-nos acerca 
delas, nos fazia buscar um maior aprofundamento em questões que passaram despercebidas por 
nós quando fomos alunos da disciplina.  

Por fim, cabe-nos um desafogo. Quando houve a chamada à Monitoria para a disciplina a 
qual monitoramos, havia apenas uma bolsa, remunerada. Não havia outra nem mesmo como 
voluntário. De certa forma, também foi uma lição ao Monitor, no que tange à questão de disputas 
relacionadas ao mercado de trabalho, mas mais principalmente à questão do financiamento do 
governo. O grande corte no número de bolsas nos cursos de Licenciatura se torna um problema 
sério, principalmente nas bolsas destinadas à Iniciação a Docência, uma vez que já cria uma 
deficiência na formação do graduando, uma vez que o incapacita de ter esse primeiro contato 
com o Ensino. Fica aqui nosso desafogo.  
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Anexo I 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 
DEPARTAMENTO DE HISTÓRIA 
DISCIPLINA: INTRODUÇÃO AOS ESTUDOS HISTÓRICOS (2017.2) 
                 DOCENTE: Prof. Dr. Ângelo Emílio da Silva Pessoa 
                 MONITOR: Matheus Pereira da Costa  

 
Estudo dirigido: [19] „A Longa Duração‟. IN: BRAUDEL, Fernand. História e Ciências 
Sociais. Trad. Rui Nazaré. 4 ed. Lisboa: Presença, 1982. p. 7-39.   
 

1) Em „A Longa Duração‟, Braudel fala que há uma crise nas ciências dos homens. Você 
consegue identificar o que era essa crise? Era uma crise de escassez ou de excesso da 
produção do conhecimento científico? Além disso, ele aponta uma disciplina que 
apaziguaria essa crise através da „duração‟, qual seria a disciplina? 
 

2) Em „História e duração‟, Braudel escreve que há dois tipos de duração que a disciplina 
histórica lida. Quais são? Além disso, para qual delas o verdadeiro estudo da duração, a 
história se dedica? 
 

3) Em „A controvérsia do tempo‟, Braudel fala que não devemos desconsiderar o tempo 
breve, o tempo dos acontecimentos, mas também não devemos nos deter apenas à ele, 
uma vez que ele não responde á totalidade das coisas que estão acontecendo.  Qual seria 
o tempo que daria conta, ao menos aproximadamente, de lidar com a totalidade? A 
Longa, Média ou a curta duração? 
 

4) Em „Comunicação e ciências sociais‟, Braudel discute o extremo oposto do tempo breve, 
que é o das “comunicações”, ou da muita longa duração. O historiador parece apontar 
uma saída que é não cair nessa extrema subjetividade da muita longa duração. Qual seria 
ela? Seria trabalhar com “modelos”? Se sim, como se deve lidar com eles? 
 

5) Em „Tempo do historiador e tempo do sociólogo‟, Braudel retoma a discussão que o 
historiador deve manter o equilíbrio. Nem se desprender dos modelos rígidos da 
sociologia, nem se entregar por completo ao oposto da muita longa duração. O estudo da 
economia, cultura, sociedade, mentalidades, permite ao historiador identificar as 
permanências e rupturas. Depois da leitura desse texto, você acha que a história é uma 
disciplina à parte das outras? Não seria necessário um diálogo maior com as demais áreas: 
Sociologia, Filosofia, Direito etc.? 
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Anexo II 
 
[03] “Sobre o Óbvio”, de Darcy Ribeiro. IN: ______. Sobre o Óbvio e outros ensaios. Rio de 
Janeiro: Guanabara, 1986. p. 15-33. Discussão da história em quadrinhos [04] “A insustentável 
leveza do ser‟, de Laerte. In: Cadernos de Classe. 1(0), Brasília: DCE-UnB, c. 1988. 
[05] capítulo 01 – „As Origens‟, de FONTANA, Josep. História: análise do passado e projeto 
social. Tradução Luiz Roncari. Bauru: Edusc, 1988. p.15-39 
[06] „Introdução‟ de BLOCH, Marc. Apologia da História ou o Ofício de Historiador. Trad. 
André Telles. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001. p. 41-50 e Excerto de [07] FRANCE, 
Anatole. O Crime de Sylvestre Bonnard. trad. Álvaro Moreyra. Rio de Janeiro: Delta, 1963. 
p.66 e 71-73. 
[08] capítulo 01 – „O historiador e seus fatos‟. de CARR, Edward. Que é história? Trad. Lúcia 
Maurício de Alverga. 4 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985. p. 11-29 e Excertos de [09] 
DICKENS, Charles. Tempos Difíceis. Trad. José Baltazar Pereira Jr. São Paulo: Boitempo, 
2014. p. 13-14 e [10] CARVALHO, Walter Campos de. A Lua vem da Ásia. IN: Obra Reunida. 5 
ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 2008. p. 69-71. 
 [11] capítulo 02 – „A sociedade e o indivíduo‟. de CARR, Edward. Que é história? 4 ed. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1985. p. 31-49 e [12] BRECHT, Bertolt. Perguntas de um trabalhador que 
lê [1935]. 
 [13] capítulo 01 – „A História, os homens e o tempo‟ de BLOCH, Marc. Apologia da História 
ou o Ofício de Historiador. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001. p. 51-68 e [14] PESSOA, 
Ângelo. Desenvolvimento (In)sustentável [2006]. 
 [15] capítulo 02 – „A Observação Histórica‟ de BLOCH, Marc. Apologia da História ou o 
Ofício de Historiador. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001. p. 69-87, [16] BORGES, José 
Luis. Do rigor na ciência. IN: O Fazedor [1960]. Trad. Rolando Roque da Silva. 5 ed. Rio de 
Janeiro: Bertrand-Brasil, 1995. p. 95 e [17] GALEANO, Eduardo.  Desandanças da memória coletiva 
na América Latina. IN: O Século do Vento: Memória do Fogo (III). Trad. Éric Nepomuceno. Rio 
de Janeiro: Nova Fronteira, 1988. p. 322-323.  
 [19] „A Longa Duração‟. IN: BRAUDEL, Fernand. História e Ciências Sociais. Trad. Rui 
Nazaré. 4 ed. Lisboa: Presença, 1982. p. 7-39 e [20] 'As armadilhas do quadripartismo histórico'. 
IN: CHESNEAUX, Jean. Devemos fazer tábula rasa do passado? Sobre a história e os 
historiadores. Trad. Marcos A. da Silva. São Paulo: Ática, 1995. p. 92-99 e Excertos de [21] 
MUSIL, Robert. O homem sem qualidades. Trad. Lya Luft e Carlos Abbenseth. Edição 
especial. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2015. p. 38-40 e [22] SCHULZ, Bruno. O Livro e Época 
Genial. IN: Ficção Completa [Sanatório sob o signo da clepsidra]. Trad. Henryk Siewierski. 2 
ed. São Paulo: Cosac Naify, 2015 p. 133 e 137-138 e Filme “Mediterrâneo”, de Gabrielle 
Salvatore (Itália), 1991.  
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EXPERIÊNCIAS, DESEJOS E LIMITAÇÕES: O DISCENTE NO PLANO 
CENTRAL1 

Paulo Henrique Souza de Melo2 
 

         Desde o final da segunda metade do século XX a educação no Brasil vem passando por 
modificações decisivas que buscam uma maior inclusão e democratização do ensino. Leis 
surgiram com o intuito de facilitar o acesso à educação básica ou até mesmo “obrigar” a 
ocupação das escolas, como a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, a Constituição 
Federal de 1988 e mais recentemente o Plano Nacional de Educação de 2014 e a nova Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC).  
         Entretanto, ao longo dos anos todas as modificações e projetos falharam por não se 
originarem de um intenso debate democrático onde os agentes educacionais estão diretamente 
envolvidos, resultando em programas desconectados com a realidade e necessidades da sala de 
aula.  
         Além disto, fracassam ainda mais (em não apontar objetivamente o alvo de tais propostas) 
por não se saber para quem se esta encaminhando tais propostas. O corpo discente foi se 
modificando e expressando uma nova forma de agir e pensar, influenciado pelas diversas 
revoluções tecnológicas, porém as escolas, seus agentes e os projetos em curso não 
acompanharam essas mudanças. O contexto da educação brasileira é caracterizado pelo 
distanciamento entre o ideário proposto pelas reformar e a realidade do público alvo.  Currículos 
e modelos educacionais vigentes ainda se baseiam em parâmetros passados, que atendiam as 
necessidades de outro contexto, desvinculando o ensino do cotidiano de alunos, professores e da 
própria escola, gerando um conhecimento desatualizado e petrificado, que não atende as 
necessidades básicas dos discentes  
          Apoiando-se nestes modelos, professores ainda tendem a utilizar metodologias arcaicas 
construindo didáticas incompatíveis com a nova realidade dos discentes. Analisando esse quadro 
no ensino da história, o conjunto é ainda mais agravante, pois o processo torna-se falho, 
reduzindo-se a apenas uma mera cronologia ou uma gravação de acontecimentos históricos, e 
deste modo é apresentada aos alunos uma História fatalista. Sem saber lidar com o novo público, 
o professor torna-se uma máquina programada para repetir conteúdos desconexos com a 
realidade, os quais acabam sendo taxados de desinteressantes e inúteis pelo o alunado.  
      Tomando conhecimento do contexto geral, faz-se necessário restabelecer o diálogo entre 
professores e estudantes, isto a partir da realidade conjunta de ambos. Neste sentido, nosso 
principal objetivo durante o primeiro ano de projeto foi dar voz ao corpo discente, focalizando 
na parcela do Ensino Médio, analisando a sua visão sobre a sua própria condição e todas as suas 
experiências, frustradas ou não.  
       Todo o projeto foi estruturado para os alunos do 1° ano do Ensino Médio da Escola 
Estadual Professora Olivina Olivia, localizada no Centro de João Pessoa-PB, isto, pois, estes 

                                                           
1 Orientado por Damião de Lima Professor Doutor Associado do Departamento de História, CCHLA-UFPB e 
Paulo Giovani Antonino Nunes Professor Doutor Associado do Departamento de História, CCHLA-UFPB.  
Pesquisa oriunda do Prolicen – Programa de Licenciaturas PRG/UFPB 
2Graduando de História pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB)  
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alunos se encontram esperançosos em relação à nova fase de sua formação, onde vivenciarão 
diversas experiências. 3 
 
Primeiras impressões e o perfil discente  
 
  Durante a primeira visita a escola os primeiros empecilhos para o desenvolvimento do projeto 
foram surgindo. Oprimeiro ponto de relevância foi à condição socioeconômica dos alunos. Esta 
questão dificultaria a tentativa de desenvolvimento do projeto no contra turno, visto que os 
alunos teriam dificuldade de bancar tanto as conduções como a alimentação pra se manter na 
escola. Além disso, foi exposta a realidade das aulas, que em sua maioria estavam atrasadas por 
conta das greves que se sucederam durante o ano letivo, dificultando também o desenvolvimento 
do projeto paralelamente ao turno das aulas.  
         O choque de realidade durante a primeira visita tornou-se uma questão bastante nítida. O 
primeiro ponto refere-se à própria estrutura do espaço, que não condiz com um ambiente escolar 
realmente adequado, com todos os ambientes gradeados, impondo um aspecto grosseiro, pálido e 
intimidador; o segundo refere-se à dinâmica da escola, onde a desordem toma conta do espaço 
dificultando o desenvolvimento das atividades matinais.  

Vivenciado este primeiro momento, que consideramos um pouco traumático devido às 
diferenças latentes entre uma rotina e contexto de ensino superior e básico, passamos a idealizar 
as possíveis estratégias para incorporar os alunos à realização das atividades.  

Primeiramente, todo um plano foi traçado com o intuito de explanar o projeto e convidar 
os alunos durante a segunda visita a Escola Estadual Professora Olivina Olivia. Todavia, a 
possibilidade de que o mesmo não funcionasse para determinadas turmas foi previamente 
desconsiderada. Fatidicamente, logo na primeira sala de aula abordada, o desenvolvimento da 
metodologia não se deu da forma esperada. No calor do momento, o convite acabou por se 
desenvolver de uma forma completamente diferente do planejado. Após este momento 
conturbado, analisou-se que cada turma contém as suas especificidades, e nem sempre uma 
proposta de dialogo vai fluir da mesma forma em todas as salas de aula. Esse momento tornou-se 
ainda mais significativo para o arcabouço acadêmico na formação de futuros professores, visto 
que nem sempre um plano de aula ou uma proposta de atividade didática irá ter a resposta 
esperada em todas as turmas, sendo sempre necessário que o docente conheça o seu público e 
tenha sempre um “plano B”, uma alternativa para contornar possíveis desencontros. A partir 
disso, toda forma de abordagem foi repensada, levando em consideração o desenvolvimento de 
cada turma no desenrolar da conversa.  

A abordagem das nove turmas acabou se desenvolvendo de forma bastante satisfatória e 
positivamente obtivemos uma adesão excepcional, havendo em média um interesse de 10/12 
alunos por turma.  

Com o grupo formado buscamos conhecer melhor o nosso objeto de estudo, decidindo 
aplicar um questionário para ter um conhecimento básico dos discentes. . Esse questionário 
consistia em dados primários sobre os alunos, uma espécie de censo com informações preciosas 
para que nós pudéssemos saber, a partir de dados gerais, suas perspectivas com relação à escola, e 
o futuro acadêmico/profissional que eles estimavam.  

Com perguntas subjetivas, para que houvesse uma maior liberdade na exposição, o 
questionário nos favoreceu informações valiosas. Dentre os seus questionamentos estavam, por 
exemplo:  

 Você pretende continuar os estudos após a conclusão do ensino médio? 

                                                           
3Todas as informações expostas neste artigo representam o contexto dos alunos do 1° ano que estudam no turno da 
manhã na Escola Olivina Olivia, localizada no Centro de João Pessoa-PB. Não os empregamos como uma 
característica geral de todos os estudantes da rede pública, o contexto pode variar bastante de região para região, de 
escola para escola e de estudante para estudante, isto de forma mais positiva ou não, constituindo numa amostragem 
que exemplifica e traz uma primeira resposta desses estudantes para o quadro político e educacional brasileiro. 
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 Você acha que o conteúdo visto em sala de aula é útil para sua vida? Se sim, quais. 

 Qual tipo de aula você mais gosta e qual menos gosta?  
           O primeiro dado de destaque colocou em xeque todo o discurso que virou senso comum 
nas escolas e principalmente entre os professores, afirmando que "o aluno de escola pública não 
quer nada com a vida". Segundo nosso questionário, contradizendo o discurso, perguntados se 
pretendiam continuar os estudos após concluir o ensino médio, 98% dos alunos entrevistados 
disseram que sim. Este número, quando explanado e analisado, traz-nos o seguinte 
questionamento: esses discentes realmente “não querem nada com a vida”? Será mesmo que 
esses alunos não têm nenhuma perspectiva para o seu futuro ou todo o sistema lhes faz crer que 
um futuro não lhes é possível? 
           Já sobre a utilidade dos conteúdos expostos em sala de aula, os alunos acabaram se 
posicionando de forma bem dividida. 48% assinalaram que tais conteúdos seriam sim, úteis para 
o seu futuro, justificando, entre a maioria, que seriam essenciais para a faculdade ou para o 
trabalho. Já 45% assinalou que apenas alguns assuntos poderiam ser úteis para o seu futuro, 
destacando as disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática entre as que mais lhes serviriam. 
Finalizando, 6% responderam que nenhum dos assuntos apresentados na escola seria útil para o 
seu futuro. 
         Outro ponto que merece destaque desse perfil do aluno é o quesito destino, a saber, qual a 
profissão tal discente pretende seguir após terminar os estudos. No total de 60 participantes, 
apenas quatro pretendiam seguir a área da docência, representando assim, menos de 3% do total. 
Isso apenas reflete como as relações entre aluno-professor estão desgastadas e como a docência é 
má vista pelo corpo discente. Sobre as aulas os alunos em sua maioria assinalaram aulas que 
fugiam do padrão expositivo e tendiam a ser mais dinâmicas e com uma interação dos próprios 
alunos no conteúdo estudado como as mais positivas.  
 
A voz discente  
 
   Tendo agora uma base sobre o discente, buscamos agora dar voz aos mesmos. Para tal 
desiderato, tivemos a ideia de obter este resultado através de uma produção audiovisual 
protagonizada pelos próprios estudantes.  Entretanto, enfrentamos algumas dificuldades entre 
elas, o diretor da escola, que em nenhum momento apresentou-se favorável a produção e 
impediu de todas as formas a sua realização, alegando que a imagem dos alunos não poderia ser 
exposta e vinculada por questões éticas e legais. Com isto, uma documentação formal de 
autorização foi apresentada a direção. Neste documento, estava exposto o projeto e os objetivos 
com o desenvolvimento da produção para que fosse assinada e reconhecida tanto pela escola 
como pelos pais ou responsáveis pelos alunos. Mesmo com esta iniciativa, a direção da escola 
manteve-se irredutível, o que nos causou alguns transtornos, haja vista que a posição ainda 
continuou a mesma e a produção que já estava com todos os preparativos postos, ao mesmo 
momentaneamente, teve que ser cancelada. Destarte, em virtude desse contratempo, passamos a 
adotar outra estratégia, dessa feita, o próximo passo. 
       Os próximos passos foram iniciados para dar continuidade ao projeto. Com o intuito de 
incentivar e gerar sempre uma reflexão dos alunos sobre a sua própria condição. Desenvolveu-se 
rodas de conversas com temáticas atuais envolvendo tanto o ambiente em que os discentes 
estavam inseridos, quanto a sua própria figura dentro da escola. Durante o primeiro diálogo foi 
possível perceber pela grande maioria a imagem negativa que eles carregam do seu ambiente 
escolar. Conversamos sobre como eles poderiam definir a sua escola, e infelizmente a maioria 
acabou por classificá-la de forma negativa e depreciadora.  Corriqueiramente definiu-se o local 
como um “lixo” e “desorganizada”, outros chegaram a colocá-la como um local “triste”, “careta”, 
“desagradável”, “ponto de comércio”, “ruim”, “merda”. Um dos alunos definiu a escola com um 
simples “aula vaga”, demonstrando muito o contexto escolar dos estudantes. É válido destacar 
deste momento a recorrente definição da escola como um local “preconceituoso”. De todas as 
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falas expostas apenas três acabaram definindo a escola com certa positividade, caracterizando-a 
como “interessante”, “agradável” e “essencial”. 

Em outra oportunidade debatemos como seria o Olivina que eles desejariam estudar. 
Novamente a escola apresentou-se em faces negativas. O preconceito foi retratado por uma parte 
considerável dos discentes, colocando assim a escola como um local intolerante, incompreensível 
e opressor. Dentre as respostas manifestadas estão uma escola sem preconceito, com melhor 
ensino, mais organizada, mais imparcial e compreensível. Alguns estudantes também 
exteriorizaram que desejariam uma escola mais divertida e dinâmica, transparecendo assim, que o 
modelo educacional posto nas suas bases didáticas e metodológicas não exprime em diversos 
quesitos de forma construtiva e agradável ao seu público alvo, o discente. Ressaltam-se deste 
momento duas falas que expressaram as seguintes ideias: “gostaria de um Olivina que não 
parecesse uma prisão”; “desejaria uma escola livre”.  

Dentre os diversos assuntos discutidos, uma questão que se destacou durante esse 
período, foi o posicionamento tomado por parte dos estudantes para a reforma do ensino médio 
implementada pelo atual governo. Primeiro o que se expõe é o descontentamento com o projeto 
posto, a maioria relata que não tem interesse de passar o dia na escola, destacam a falta de 
estrutura do ambiente para acomodá-los durante o período integral e principalmente a questão de 
recursos alimentares, visto que, os mesmos expõem que a escola não consegue manter um lanche 
diário no intervalo de qualidade, quem dirá para um dia inteiro. Outro ponto referente à reforma 
é o desconhecimento das mudanças que estão para serem postas. Os alunos acreditam que o 
tempo integral será dedicado a aulas convencionais como são lecionadas pelo turno de aula. Todo 
este contexto apenas representa a falta de diálogo existente entre políticos, dirigentes escolares, 
professores e principalmente discentes que acabam tendo uma reforma direcionada a eles 
mesmos, isto sem ouvir e atender os seus desejos, anseios e objetivos básicos.  

Muitos expressaram a busca de um futuro melhor como motivo para ocupar a escola 
durante o ano, como na fala de um dos estudantes, onde o mesmo coloca que busca “ser alguém 
na vida”. Outros exteriorizaram o ensino como motivo, um mecanismo para entrar na faculdade, 
outros uma forma de conseguir vagas no mercado de trabalho e ainda ter notar para aplicar em 
uma universidade no exterior. Diversas falas também expressaram motivos opostos aos escolares 
para a ocupação do ambiente, como “amigos”, “crushs”, “família” e a “obrigação da mãe”. 

Conhecendo um pouco da visão dos estudantes sobre o seu ambiente buscamos agora 
conversar sobre como seria um projeto educacional construído pelos próprios estudantes. A 
respeito da didática, diversas falas levantaram a questão de aulas extraclasse como importantes 
neste projeto, aulas de campo, ao ar livre, aulas práticas, mais dinâmicas e produtivas, 
transparecendo assim, que todo aquele modelo clássico e antiquário de sala, professor, quadro, 
giz e aluno não está mais funcionando e até mesmo não agrada mais a essa nova geração de 
adolescentes. Ressalta-se que em alguns momentos este modelo de aulas tradicionais também 
recebeu a sua devida atenção por parte dos alunos, mas sempre com incrementos para tentar 
dinamizar ao máximo o seu desenvolvimento, como o auxílio de recursos eletrônicos, como datas 
shows por exemplo.  Atividades como gincanas, feiras culturais e científicas também foram 
destacadas pelos alunos como mecanismos de desenvolvimento de aprendizagem, e um meio 
para maior interação de toda comunidade escolar. 
         Quanto os horários, os alunos também opinaram. Segundo eles o horário de entrada não 
deveria ser tão cedo como o atual que é às 07h00min, além do mais, colocaram que as aulas não 
deveriam ser tão extensas e dois horários seguidos não seria uma opção no seu projeto 
educacional, levantou-se até mesmo a hipótese de ocorrer apenas quatro aulas durante um dia. O 
intervalo também recebeu uma atenção considerável dos estudantes, onde foi posto que o tempo 
estimado para ele deveria ser maior. 

A estrutura escolar também foi um quesito posto. Foi dito que o uniforme escolar deveria 
ter mais “a cara” dos estudantes, representando assim, mais as suas identidades. A limpeza dos 
banheiros como uma das prioridades, cadeiras e carteiras mais confortáveis para os discentes, 
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paredes e corredores sem pichações ou desenhos, e, sobretudo um lanche de melhor qualidade 
para os alunos seria essencial. 
         No tocante à relação professor-aluno, os discentes evidenciaram a necessidade de um 
professor mais atencioso com a turma, que procure ter conhecimento das suas classes e com uma 
didática melhor pensada. Ainda manifestaram que os professores deveriam ter uma melhor 
frequência escolar.  
         Por fim, uma questão bastante curiosa levantada pelos alunos, foi o destacamento de uma 
escola sem guardas neste projeto educacional. Durante cada visita realizada à escola, era bastante 
nítida a figura dos guardas nos corredores, estes sempre com armas de fogo na cintura. É 
evidente a incompatibilidade do ambiente escolar, que ensina através do conhecimento a respeitar 
e conviver com as diversas diferenças globais,com a figura de um guarda armado, que tem uma 
carga pesada e negativa de opressão através da força. 
 
A escola e o discente  
 
         Todos os resultados apresentados acabam por refletir com grande peso o tipo de relação 
que está sendo desenvolvida entre a escola e o aluno, e se esta é, como de se esperar, de forma 
benéfica ou não. A escola Olivina Olivia foi escolhida por conter um quadro dificultoso, com 
diversos problemas das mais variadas espécies. E é exatamente onde não se está bom que as 
soluções devem ser buscadas para a melhoria do sistema. Cada aluno que ocupa aquele ambiente 
sofre de uma carência, seja ela no quadro docente, na falta de estrutura, no péssimo lanche 
servido, e sobretudo na falta de atenção que é dada a sua figura. Deste modo,proporcionar um 
momento de atenção e ouvir daqueles jovens todos os seus desejos e sonhos constituiu-se como 
uma experiência única na nossa formação docente. 

Na escola, podemos perceber que os alunos, em linhas gerais, demonstram insatisfação 
com a estrutura da escola, e os profissionais que nela atuam, bem como na didática e no modelo 
de ensino característico da educação pública brasileira. Percebemos o desagrado por parte dos 
estudantes sobretudo no que diz respeito ao formato rígido das aula expositivas e aos conteúdos, 
que para quase metade dos entrevistados não é de total aproveitamento. Deste modo nos 
questionamos: como cobrar de um aluno algo que ele não consegue, em seu todo, enxergar 
utilidade? 

Para mais de todos esses problemas na realidade do discente, uma visão comum é 
formada sobre o aluno da rede pública, sempre com faces negativas de que não "querem nada 
com a vida", que são apenas alunos desinteressados e baderneiros. Mas basta uma conversa para 
perceber que tudo isso é apenas um preconceito formado por essa parcela que não consegue 
enxergar jovens com perspectivas e sonhos para um futuro melhor, pessoas com posições e 
idéias bem formadas e definidas, que podem e devem opinar sobre o seu presente e escola.   
 
Desdobramento  

 
Com todas as informações obtidas e expostas, pode-se afirmar com clareza que a voz 

discente é um caminho para a mudança viável e funcional do atual sistema educacional. Os 
resultados ainda se apresentam introdutivos, por este motivo o projeto se desenvolve para mais 
um ano de atividades.  

Os procedimentos agora se ampliarão, levando em consideração as diversidades. O 
objetivo é visitar no mínimo três escolas com características heterogêneas com o intuito de obter 
respostas mais amplas. A primeira escola a ser visita será a Escola Estadual Sesquicentenário, 
localizada no Bairro dos Estados na capital. Escolhida por ser escola modelo do Estado, a 
instituição pode oferecer bons questionamentos para contrapor as demais instituições. A segunda 
opção é a Escola Estadual Lyceu Paraibano, esta por ser uma escola de grande porte e central de 
João Pessoa, podendo complementar com a diversidade de estudantes. Por último, será visitado a 
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Escola Estadual João Roberto Borges de Souza, localizada no bairro de Mangabeira em João 
Pessoa-PB, levando em consideração a atuação do PIBID dentro da instituição, demonstrando o 
contato entre discentes das escolas estaduais e as universidades federais. 

Uma das principais motivações para a escolha das escolas foi a sua localização geográfica, 
isto, pois, consideramos que a mesma tem influência na composição social e econômica dos 
estudantes. Com isto, acreditamos que estes fatores são determinantes na formação ideológica e 
cultural dos estudantes, podendo assim, obter a partir dos diálogos, respostas valiosas sobre as 
condições de estudo, a forma que enxergam a da educação no Brasil e como seria o projeto 
escolar por eles defendido.  

Para a obtenção dos resultados utilizaremos as rodas de conversas apoiadas pela produção 
audiovisual “2 minutos para entender - Desigualdade Racial no Brasil”. A obra aborda a questão 
educacional e econômica do país a partir do elemento racial, podendo então suscitar um debate 
bastante proveitoso.  
         Ao fim desta nova etapa, buscamos dar ainda mais visibilidade ao discente, mostrando que 
este segmento é composto por jovens conscientes social e ideologicamente, demonstrando que a 
sua voz deve fazer parte da construção de um projeto educacional democrático e inclusivo.   
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EXPERIÊNCIAS E VIVÊNCIAS COM PESQUISA EM EDUCAÇÃO PATRIMONIAL 
A PARTIR DO PIBID 

 
Lucas Gomes Nóbrega1 

 
Resumo: A partir deste trabalho, trago experiências e vivências com pesquisa em educação 
patrimonial vivenciadas por mim e outros colegas a partir das nossas atividades desenvolvidas 
como bolsistas do Sub-projeto de História do Programa de Iniciação à Docência (PIBID) na 
Universidade Federal da Paraíba (UFPB) entre 2014 e 2015. Para tanto, tracei uma breve 
apresentação acerca do próprio programa e o seu alcance de atuação, refletindo acerca da sua 
importância para o fortalecimento dos cursos de licenciatura e alguns apontamentos em relação 
ao próprio objetivo final deste programa que é a melhoria de qualidade da educação básica 
pública brasileira. Em seguida, adentrei aos próprios ditames das experiências e vivências, 
relatando as atividades de acompanhamento escolar e como, a partir disso, surgiu a ideia de ser 
formado um grupo de pesquisa em educação patrimonial para responder uma série de questões 
acerca da escola estadual de ensino médio Olivina Olívia Carneiro da Cunha. Assim, trago os 
resultados dessa investigação, um relato da pesquisa histórica, desde os primeiros passos 
realizados, a ida aos arquivos como Instituto Histórico Geográfico da Paraíba (IHGP), Fundação 
Casa José Américo (FCJA), Arquivo da Assembleia Legislativa, Arquivo Waldemar Bispo Duarte 
e Arquivo Afonso Pereira, até o resultado atual que é uma monografia derivada justamente a 
partir das atividades desenvolvidas através do PIBID.  
 
Palavras-chaves: PIBID; Patrimônio; Educação patrimonial. 
 

Cabe, antes de tudo, fazer uma breve apresentação acerca do PIBID. Criado em 2007 
com o intuito “fomentar a iniciação à docência [...] para a melhoria de qualidade da educação 
básica pública brasileira2”, o ponto de concentração de atuação do respectivo programa é 
justamente atingir os discentes de cursos de licenciatura das instituições de ensino superior 
espalhadas pelo país. Sabe-se, a partir de números divulgados3 pela Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) a informação de que em 2016, 
observando apenas o caso dos alunos de licenciatura de diversas, 58.055 bolsas estavam ativas. 
Nesse sentido, entendemos que há um impacto socioeconômico relevante no caso das 
licenciaturas, tendo em vista um grande número de estudantes que tiveram a possibilidade de 
usufruir de uma bolsa mensal num período de 2 anos (tempo total da vigência do edital), ainda 
que num valor abaixo do atual salário mínimo4, assim como ajuda de custos solicitadas para ida a 

                                                           
1 Professor de História, licenciado em História (UFPB-2017). Mestrando em História (PPGH-UFPB-2018-atual). 
Bolsista CAPES.  
2 Decreto nº 7.219, de 24 de junho de 2010. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2010/decreto/d7219.htm/>.  Acesso em: 19 abr. 2018. 
3 Disponível em: <http://www.capes.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/8254-capes-divulga-numeros-de-2016/> 
Acesso em: em 19 de abr. 2018. 
4 A bolsa do PIBID tem o valor de R$ 400,00 desde o seu início. O atual valor do salário mínimo é de R$ 954,00 a 
partir do decreto 9.255/2017. 
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congressos internacionais, nacionais e regionais para apresentação de artigos, produção de 
banners, blogs e etc. 

No caso do Projeto PIBID da área de História na UFPB, no período referido entre 
2014 e 2015 (quando eu participei do programa como bolsista), ele foi coordenado pelos 
docentes Ângelo Emílio da Silva Pessoa e Damião de Lima. A atuação do programa era realizada 
simultaneamente em três escolas: Escola Estadual de Ensino Médio Olivina Olívia Carneiro da 
Cunha5, Escola Estadual de Ensino Médio João Roberto Borges de Souza6 e Escola Estadual de 
Ensino Médio José Lins do Rêgo7.  

Após estabelecermos uma breve apresentação acerca de alguns elementos relacionados 
ao PIBID tanto em seu nível nacional, bem como na sua incidência no plano específico na 
UFPB, adentramos especificamente ao campo das minhas experiências e vivências com pesquisa 
em educação patrimonial. Ora, sem dúvida, mesmo tendo como foco o Ensino, eu sempre 
compreendi o PIBID nas diretrizes de uma articulação entre extensão e pesquisa também. Uma 
combinação entre o conhecimento adquirido a partir das disciplinas cursadas na universidade, 
discutido em reuniões entre os bolsistas e coordenadores do Programa, levado em âmbito 
planejado para a escola, resultando em projetos com foco aprofundando acerca de uma temática.   

Grosso modo, tudo começou a partir da necessidade que se tinha na época de conhecer 
informações básicas sobre a história da escola. Isto porque havíamos acabado de criar um blog 
para o PIBID, ao qual nomeamos de “Curtindo Histórias8”, cujo qual se configurou como um 
espaço virtual no qual os bolsistas poderiam escrever e publicar pequenos artigos a respeito de 
suas atividades nas escolas. Tendo em vista a possibilidade de uma publicação a respeito da 
história da escola, era necessário identificar a sua data de fundação, leis e decretos relacionados e 
as razões para a escolha do nome de “Olivina Olívia Carneiro da Cunha” para nomear a escola, bem 
como uma pesquisa acerca de possíveis biografias ou publicações acerca dela. 

A partir disso, identificamos que a escola foi criada no “governo de Ivan Bichara 
Sobreira e oficializada pelo decreto nº 7.352 de 18 de agosto de 1977” (p. 107, SILVA, 2012). 
Além disso, que Olivina Olívia Carneiro da Cunha foi uma educadora e professora que lecionou 
em diversas áreas como português, matemática, geografia e música em instituições na Paraíba 
como Escola Normal, Grupo Escolar Modelo, Grupo Escolar Dr. Thomáz Mindello e Lyceu 
Paraibano9 (SILVA, 2012), filha de Silvino Elvídio Carneiro da Cunha, o “Barão do Abiahy” e 
Maria Leonarda Merandolina Bezerra Cavalcanti. 

Outra informação que precisávamos checar era se de fato o prédio da escola era 
tombado pelo IPHAEP, como era veiculado na instituição.  Ao irmos até ao IPHAEP, pudemos 
ter a comprovação de que, de fato, a partir do decreto nº 8.644 de 26 de agosto de 1980 o prédio 
da referida escola está inserido numa área de preservação patrimonial. Entretanto, cabe destacar 
que ao consultarmos o documento, encontramos a seguinte ementa no documento: 

                                                           
5 A referida escola está localizada na Av. Duarte da Silveira, 450, no bairro do Centro em João Pessoa-PB.  
6 A referida escola está localizada na rua Osório Milanês Filho, SN, no bairro de Mangabeira em João Pessoa - PB, 
7 A referida escola está localizada na rua Horácio Trajano de Oliveira, SN, no bairro do Cristo Redentor em João 
Pessoa. Cabe destacar que nas dependências da instituição, também funciona um dos Campi da Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB). 
8 O blog Curtindo Histórias foi criado em junho de 2014. Desde então acumulou cerca de 24 mil visitas segundo 
estatísticas informadas pelo próprio site. Em relação aos artigos produzidos pelos bolsistas, eles eram submetidos 
para uma equipe de bolsistas responsáveis pelo blog que faziam uma revisão preliminar e depois, encaminhavam para 
os coordenadores do programa realizarem uma avaliação dos respectivos artigos, para posteriormente serem feitas 
correções pelos autores e assim, serem publicadas no blog. Este espaço também foi utilizado para disponibilizar 
monografias, power points, banners e demais produções feitas pelos bolsistas. Disponível em: 
<https://curtindohistorias.wordpress.com/>.  Acesso em: 10 jul. 2018. 
9 Maiores dados a respeito de sua trajetória como educadora e professora podem ser acessados na seguinte 
dissertação: SILVA, Viviane Freitas da. Memórias da Educadora Olivina Olivia Carneiro da Cunha: práticas 
educativas e envolvimento político e social na Paraíba (1886-1977). 141 f. Dissertação (Mestrado em Educação) 
- Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2012. 
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Dispõe sobre o tombamento do Conjunto Urbanístico Educacional composto dos 
edifícios: Lyceu Paraibano, Instituto de Educação da Paraíba e Escola de Aplicação, 
localizados à av. Getúlio Vargas e rua Camilo de Holanda, respectivamente, nesta 
Capital. (DECRETO N. 8644, IPHAEP) 
 

Podemos perceber que o tombamento não é referente apenas ao prédio do Olivina 
Olívia e sim de todo o conjunto arquitetônico e urbanístico das edificações da av. Getúlio Vargas 
e rua Camilo de Holanda. Assim, passamos a tentar compreender o que havia motivado o 
tombamento dos tais prédios, tendo em vista que a escola Olivina Olívia Carneiro da Cunha 
havia sido criada em 1977. E por fim, o nome da escola não aparece na documentação. O prédio 
é referido como “Escola de Aplicação”, formulando-se novos questionamentos a respeito de que 
instituição era essa que tinha sido tombada.  

Paralelamente a isso, era percebido na época de nossa atuação no PIBID, queixas 
constantes dos alunos em relação a uma reforma do prédio da escola em que o barulho 
ocasionado pelas ferramentas e equipamentos utilizados pelos trabalhadores desafiava o pleno 
exercício das aulas, além do aumento de poeira e acumulação de resíduos nas dependências da 
instituição. O fato do tombamento do prédio também gerava um alargamento do tempo da 
reforma, já que era necessária a presença de uma equipe de técnicos para avaliação do patrimônio 
e assegurar a permanência de características históricas do edifício. 

Esse contexto de pesquisa, reforma do prédio e as questões jurídicas relacionadas ao 
patrimônio nos estimulou a tentar compreender as razões que justificavam a importância do 
tombamento do prédio, já que não havia na escola uma discussão relacionada a essa temática e 
assim, tínhamos a possibilidade de produzir algum material de uso didático, oficinas de educação 
patrimonial ou alguma publicação que tratasse especificamente do prédio do Olivina Olívia 
Carneiro da Cunha, demonstrando a sua relevância arquitetônica, a história institucional, cultural 
e conectada com o patrimônio. 

Na época, o grupo de interessados em realizar esse projeto era composto por Carolina 
Rocha, Isabelle Rocha dos Santos, Fábio Hiranoyama Maia, Lucas Gomes Nóbrega e Yanderson 
Vasquez, no qual posteriormente Bárbara Costa e Paula Veríssimo foram integradas também ao 
grupo. Assim, inicialmente conversamos com o prof. Ângelo Emílio, coordenador do PIBID, 
que possuía uma larga experiência na área de educação patrimonial tendo em conta sua atuação 
na rede básica de Campinas-SP e a produção de uma larga bibliografia acerca da temática10, assim 
como a sua participação na elaboração de projetos ligados à área de patrimônio. 

A partir do nosso primeiro contato apresentando as nossas ideias, tivemos uma reunião 
com o referido professor e ele nos apresentou uma primeira atividade: realizar um estudo do 
meio na UFPB. Ele apenas pediu para que andássemos por todo o CCHLA (Centro de Ciências 
Humanas, Letras e Artes) e anotássemos tudo aquilo que chamasse a nossa atenção, 
principalmente elementos do lugar (ambiente pelo qual diariamente passamos por ele para acessar 
as salas das disciplinas de História) ao qual nunca havíamos percebido. Durante 1 hora andamos 
pelo campus de uma forma diferente, observando e dando atenção para elementos pelos quais 
antes passavam despercebidos. Após esse tempo, nos reunimos novamente e compartilhamos 
nossas visões e simultaneamente, cada um ao seu modo, aprendendo também com a visão do 
outro. Foi a partir dessa atividade que compreendemos fundamentalmente que para realizarmos 
essa pesquisa, seria necessário educar o nosso olhar. Não apenas mais ver o prédio edificado 

                                                           
10 Aqui mencionamos algumas dessas referências bibliográficas para possíveis consultas de leitores interessados na 
temática de patrimônio: PESSOA, Ângelo Emílio da Silva. Apropriação e fruição coletivas do patrimônio 
cultural na construção da cidadania. In: CEBALLOS, Rodrigo; BEZERRA, Josineide da Silva (Orgs.). História, 
memória e comemoração. Campina Grande: Ed. UFCG, 2012.  __________. Conhecer Campinas numa 
perspectiva histórica. 1ª. ed. Campinas: Secretaria Municipal de Educação de Campinas, 2005. v. 01. 208p.  
__________. Educação Patrimonial, Ensino de História e Cultura Histórica: Algumas experiências e 
considerações. Saeculum (UFPB), v. 35, p. 139-155, 2016. 
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materialmente da escola, objeto do nosso estudo. Era necessário ir além, buscar vestígios 
históricos que pudessem a nos levar a essa “História” dessa instituição.  

Assim, o grupo de Patrimônio passou a ter reuniões mensais, sofrendo alterações 
conforme o calendário da universidade, considerando as nossas próprias atividades de 
acompanhamento escolar e reuniões do PIBID de História. Realizamos um levantamento 
bibliográfico relacionado a temática de patrimônio, educação patrimonial, história da cidade, 
urbanização, Olivina Olívia Carneiro da Cunha e áreas afins. Simultaneamente, passamos a ir em 
diferentes arquivos na nossa cidade (João Pessoa-Paraíba) em busca de respostas, como o 
Instituto Histórico Geográfico da Paraíba, a Fundação Casa José Américo (FCJA), Arquivo da 
Assembleia Legislativa e Arquivo Privado Afonso Pereira.  

 

 
 
 
 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Figura 2 e 3 – Grupo de Patrimônio visitando o IHGP em 2014. Acervo do autor. 

Figura 1 – Grupo de Patrimônio visitando o 
IPHAEP em 2014: Yanderson, Isabelle, Carolina 
Rocha, Fábio Hiranoyama, Lucas Gomes 
Nóbrega e Paula Veríssimo. Acervo do autor. 

 

Figura 4 e 5 – Grupo de Patrimônio visitando a Casa Fundação José Américo em 2015. Neste dia contamos 
com a presença da professora Vânia Cristina e um dos coordenadores do PIBID, o professor Ângelo Emílio da 
Silva Pessoa. Fomos recebidos pela professora Irene Rodrigues, responsável pelo núcleo de documentação da 
referida instituição. Acervo do autor. 
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Nossa primeira ida a um arquivo foi ao IHGP, com o intento de verificar possibilidades 
de alguma notícia veiculada no jornal “A União” entre a década de 40, 50, 60 e 70 sobre o prédio 
do Olivina Olívia. Foi através dessa pesquisa exaustiva, com a leitura da monografia de Francisco 
Sales Trajano Filho “Vanguarda e Esquecimento: a obra de Clodoaldo Gouveia” e da dissertação de 
Marina Goldfarb de Oliveira “Arquitetura para uma nova escola: modernização da arquitetura escolar de 
João Pessoa (1930-1939)” que tivemos os primeiros resultados e identificação de um quadro geral 
que o prédio do Olivina Olívia Carneiro da Cunha havia tido outras funcionalidades no seu 
prédio, anteriores a década de 70, tendo surgido ao longo da década de 50 e resultante de um 
projeto maior, da década de 30, chamado “Instituto de Educação da Paraíba”. 

Diante disso, tivemos surpresa em compreender que havia uma “outra História” em 
relação ao prédio da escola. Outrossim, passamos a perceber que acerca do complexo urbanístico 
escolar compreendido entre o colégio Lyceu Paraibano e a própria escola Olivina Olívia Carneiro 
da Cunha na avenida Getúlio Vargas e logo atrás com a escola Argentina Pereira Gomes e o 
Instituto de Educação da Paraíba na avenida Camilo de Holanda, em que há um protagonismo 
criado ao longo do tempo para o Lyceu, esconde uma profunda desconexão feita em relação ao 
projeto do Instituto de Educação da Paraíba, ao qual, tivemos acesso por uma dádiva dos tempos 
de 2014, a partir da publicação neste mesmo ano do livro de Cezar Augusto Carneiro Benevides 
“Edipus parahybensis notas autobiográficas (1954-1970)” em que o autor publicou neste livro fac-símile 
de documentos como o caso do “Sobre o Plano Do Instituto de Educação” escrito pelo engenheiro da 
Diretoria de Vias e Obras Públicas (DVOP) Ítalo Joffily Pereira da Costa11, no qual, ele explica 
detalhadamente o projeto de criação de três prédios a partir de 1936: Jardim da Infância (atual 
Argentina Pereira Gomes), uma Escola de Aplicação (atual Olivina Olívia Carneiro da Cunha) e 
um Edifício Central que funcionaria uma “Escola Secundária” e uma “Escola de Professores” 
(funcionando atualmente no prédio o Lyceu Paraibano), todos com perspectivas de ampliação 
futura. 

Fundamentalmente, em 2015, o Grupo de Patrimônio avançou na pesquisa até este 
ponto. Após meu desligamento da condição de bolsista do PIBID e de outros colegas, o projeto 
seguiu mais algumas etapas, mas redundou em sua paralisação. Em 2017, após experiência no 
Programa Institucional de Bolsistas de Iniciação Científica (PIBIC), decidi retomar este projeto 
na disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso I (TCC I) com a orientação do prof. Ângelo 
Emílio da Silva Pessoa, em função de nosso interesse específico no tema ao qual pude 
aprofundar essa temática, derivando a monografia “O Patrimônio da Educação e a Educação como 
Patrimônio: a trajetória do complexo escolar do Instituto de Educação da Paraíba (1936-1939)”. 

Na monografia, pude demonstrar que o terreno que funcionaria o Instituto de Educação 
da Paraíba esteve sempre em constante “movimento”, tendo em vista que ao longo do tempo, 
foram realizadas modificações no plano original elaborado por Ítalo Joffily e a equipe de técnicos 
e engenheiros da DVOP. Em um primeiro momento, temos simultaneamente as inaugurações da 
avenida Getúlio Vargas, do Lyceu Paraibano (no prédio funcionaria o Edifício Central do 
Instituto de Educação) e como previsto originalmente, o Jardim da Infância na rua Camilo de 
Holanda.  

Posteriormente, temos a criação da Faculdade de Filosofia – FAFI por decreto estadual 
n° 146 de 05/03/1949 (no trecho do terreno onde seria construída a Escola de Aplicação, de 
acordo com o projeto original). Após a paralisação do nosso projeto em 2015 e com a retomada 
da monografia apenas em 2017, sabemos até o momento uma informação imprecisa de que 
possivelmente o prédio teria tido suas obras iniciadas em meados de abril de 1955 e concluído em 
1957 durante o governo de José Américo de Almeida, a partir de um documento de 1957 da 
Secretaria da Educação e Cultura do Departamento de Educação do Estado da Paraíba 
encontrado na Fundação Casa José Américo. O que podemos afirmar é que em relação a própria 

                                                           
11 Dois anos depois, Cezar Augusto Carneiro Benevides lançou com o apoio da Lei Rouanet, de Incentivo à Cultura, 
fac-símiles com três documentos de fundamentais importância para a História do Instituto de Educação da Paraíba 
no livro “Memorial do Dr. Ítalo: fontes para a história cultural da Paraíba”. 
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FAFI, ela já se enquadrava num outro contexto de relação entre desenvolvimento e educação 
relacionada a implantação do ensino superior na Paraíba com o governo de José Américo. Assim, 
há um aproveitamento do projeto do prédio da Escola de Aplicação, que é construído com 
adaptações para as necessidades da FAFI. Na página seguinte, nas figuras 6, 7, 8, 9 e 10 podemos 
observar fotos presentes na matéria noticiando a inauguração do prédio do Edifício Central do 
Jornal “A União”: 

 
Figura 6 – Aspecto do Edifício Central do Instituto de Educação no Ato de Inauguração. FONTE: Jornal “A 
UNIÃO”; Acervo do Arquivo Waldemar Bispo Duarte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Figura 1 e 2 – Argemiro de Figueiredo corta a fita inaugural da Avenida Getúlio Vargas. FONTE: Jornal “A 
UNIÃO”. Alunos do Instituto de Educação observam a entrada do Interventor Argemiro de Figueiredo no 
Edifício Central. FONTE: Jornal “A UNIÃO”. Acervo do Arquivo Waldemar Bispo Duarte. 

Figura 9 e 10 – Companhia da Polícia Militar. FONTE: Jornal “A UNIÃO”. Acervo do Arquivo Waldemar 
Bispo Duarte. 
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A iniciativa de conectar todos esses prédios a partir de um ponto em comum foi uma 
operação trabalhosa e exaustiva. O esforço em 2014 de explicar a História da escola Olivina 
Olívia Carneiro da Cunhou desdobrou-se numa análise trajetória deste complexo escolar e 
urbanístico. Poderíamos, efetivamente, sabendo de toda essa temporalidade anterior, 
devidamente ignorar e nos concentrar no período concernente entre 1977 a 2018, observando a 
implementação da escola, o aparecimento dos primeiros estudantes e traçar uma análise a 
respeito, unicamente, dessa instituição. Entretanto, compreendo que essas mudanças que 
aconteceram ao longo do tempo nesse terreno foi o grande atrativo para não ser descartada uma 
pesquisa histórica a respeito desse processo. É uma História rica de detalhes, complexa e ainda 
com muitos componentes disponíveis para serem pesquisados e aprofundados. Portanto, nosso 
intento não é criar uma espécie de culto ao projeto elaborado por Ítalo Joffily e o corpo de 
técnicos da DVOP. Ao contrário, nosso objetivo era demonstrar toda a importância histórica que 
reside não apenas em um prédio específico, mas uma experiência histórica que pode ser 
conectada em todos os 4 edifícios, respeitando devidamente a memória e história que diariamente 
está sendo constituída em cada uma das instituições atuais. 

Alguns detalhes específicos, como a problematização do dia 19 de abril de 1939, as 
razões para a inauguração do Edifício Central ser neste dia e as próprias conexões com o park-way 
da Lagoa, o fato da abertura e a expansão da avenida Epitácio Pessoa, as relações com a cidade e 
uma série de outras conexões eu não trouxe para este artigo para me deter a aspectos mais 
específicos que se deram entre 2014 e 2015 no contexto da atuação do grupo de Patrimônio, 
trazendo alguns elementos que surgiram a partir da monografia com o intento de situar o leitor 
nas discussões mais gerais relacionadas ao trabalho. 

Considero, por fim, que este trabalho foi uma oportunidade de compor uma espécie de 
memorial acadêmico para registrar essa experiência de atuar como bolsista do PIBID, a formação 
de um grupo de patrimônio e poder demonstrar que as atividades de pesquisa e extensão não se 
restringem apenas a programas específicos como PIBIC ou PROBEX. Essas conexões são 
necessárias e relevantes. Outrossim, espero e desejo profundamente que o PIBID permaneça 
presente nas universidades públicas, contribuindo para a valorização das licenciaturas e 
consequentemente da educação brasileira.  
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DESCOLONIZAR E APRENDER COM ÁFRICA: ESTUDOS E PRODUÇÕES 
HISTORIOGRÁFICAS PÓS-2003 

 
Moisés Corrêa Fonseca da Silva* 

 
 Utilizar-se da historiografia como objeto de análise é exercício comum entre os 
historiadores. Ao longo dos percursos de escrita da História, as diferenças e conflitos se subjazem 
a pretensa coerência que as “escolas” ou que os intelectuais pretendem dá-la. As palavras que 
penetram o corpo de suas narrativas formam imagens como pinturas. Locais de representação 
que nos colocam a par não somente da sociedade pensada enquanto traço do passado, porém 
igualmente dos lugares de fala em que uma corrente ou outra são capazes de se alocar no seio 
historiográfico. 
 Descortinar a escrita da História em moldes europeus é um feito que vem sendo 
reutilizado, sobretudo por conta das implicações políticas que o meio universitário foi capaz de 
engendrar, dando vulto aos contornos epistemológicos “válidos” e “possíveis” no mundo 
ocidental. Neste terreno, os rios afluentes – muitos que possuem proveniência de outros lugares 
do mundo – perderam a sua força ao adentrar as disputas que, hegemonicamente, fizeram 
privilégio à Europa e sua faceta narrativa. Estas disparidades são evidentes quando nos 
brindamos com as palavras a serem escutadas como aquelas direcionadas para a Coleção História 
Geral da África por Hampatê Bá1. 
 Com outras formas de elaboração epistemológica, muitas sociedades ficaram até o século 
XIX relegadas aos olhares dos antropólogos europeus que outrora se baseavam no cientificismo 
racista para a construção de seus saberes e fazeres. A etnografia se encontra com a pintura 
quando a coerência dada na moldura perfaz a simplicidade de um olhar ao descrever o “outro” 
como um elemento singular, não universal, pouco civilizado nos tempos de outrora. Amselle faz 
saltar os olhos, nos tempos atuais, montando um paralelo sobre as incoerências das formalizações 
e categorias dadas por resquícios de uma Antropologia feita calcada no conhecimento para o 
domínio colonial2. 
 Colonial este, caro não só ao conjunto da Antropologia. A História pisou neste terreno e 
assoreou rios com base nesta ideia. A colonialidade moderna dos séculos de expansão dos 
domínios para as Américas e a dominação, a partir desta mesma lógica, porém em outra 
temporalidade - com relação à África de fins do século XIX - possuem adensamento sem 
mensuração nas estruturas das sociedades que sofreram tal violência. As tintas desse quadro ainda 
não secaram: um óleo perene que se penetrou nas mentes. 
 Segundo Achille Mbembe, as sociedades africanas sofreram diversas experiências que as 
tornaram únicas no cenário global3. Podemos citar preliminarmente o tráfico de escravizados em 
caráter mundial e as visões naturalistas que permearam, segundo o autor, todo o contato europeu 
com os diferentes grupos do continente. Apesar de uma crítica contundente ao caráter particular 

                                                           
* Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense (UFF). 
1 HAMPATÉ BÂ, Hamadou.  A tradição viva. KI-ZERBO, Joseph. (org.). História Geral da África I. 
Metodologia e pré-história da África. São Paulo, Ed. Ática/UNESCO, 1980, pp.181-218. 
2 AMSELLE, Jean-Loup. Etnias e Espaço: Para uma antropologia topológica. In.: AMSELLE, Jean-Loup. & M’BOKOLO, 
Elikia. (orgs.) Pelos meandros da etnia: etnias, tribalismo e Estado em África. Lisboa: Ed. Pedago, 2014. 
3 MBEMBE, Achille. As formas africanas de auto-inscrição. Estudos Afro-Asiáticos, ano 23, nº 1, 2001, 171-209. 
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que esses processos tiveram em África, muito há que se discutir sobre a familiaridade que temos 
do “ser negro” 4 em África e seu paralelismo na diáspora - tomando de empréstimo o termo de 
Stuart Hall5. 
 Para tanto, voltemos à historiografia: um quadro a ser pintado. Talvez contornado e 
tomado por tintas que encobrem diversas outras narrativas possíveis do fazer-saber e do saber-
poder. Ngugi wa Thiong’o já na década de 1980 nos fez relembrar o curso das estruturas 
coloniais nos usos das linguagens, tanto em sua forma-língua, quanto em sua forma-estética 
enquanto produção da cultura de uma sociedade em África6. O autor colocou em palavras 
negritadas as fortes incongruências que a administração colonial em seu sentido político mais 
direto fez ressoar nas sociedades, quando reestruturou e reelaborou as relações de poder nas 
sociedades africanas, ingressando assim com seus termos, palavras, línguas e domínio transversal. 
 Esta penetração ainda não terminou. Como lembra Thiong’o, “descolonizar a mente” é 
um dever necessário que se coloca fulcral nas sociedades periféricas7. Idea também compartilhada 
por Boaventura de Sousa Santos8. Este lugar é o “vidro quebrado” de Alain Mabanckou9 cujo as 
“letras negras” ainda não fazem impacto necessário e virtuoso em uma sociedade como a 
brasileira. Nestes contornos, podemos relegar ao Brasil contemporâneo o seu lugar diaspórico de 
África, seu território africano à beira – à margem do rio que não chega. Enbranquecimento 
proposital dos lugares de conhecimento. 
 Aqui é onde Thiong’o se encontra com Michel Rolph Trouillot. Antropólogo haitiano, 
Trouillot se remete a trilhas e confissões de um espaço que nos brindou, em fins do século XIX e 
início do século XX, com o Pan-Africanismo. A estratégia do pesquisador foi de perceber os 
“silenciamentos” – os silêncios propositais dentro das construções narrativas acerca da História 
do Haiti – elucidando as lacunas presentes em uma historiografia que não aborda esta história10 
ao nível mundial. 
 O desencadeamento que Trouillot provoca foi o de provar as relações de poder 
instauradas colonialmente, a grosso modo, na forma de fazer História no mundo Ocidental. 
Lembremos que ele não foi o primeiro a dizer, nos passos de Thiong’o11, sobre a invenção de 
mundo que a Europa e seus modelos pretensamente universais fizeram criar desigualdades e 
disparidades presentes até a contemporaneidade. Edward Said já havia pensado o “orientalismo” 
enquanto proposta inventada, em iguais termos12. 

O quadro, então, possui uma imagem turva como a água de um rio encobertado. 
Corrente densa que não nos faz perceber as camadas de peixes, inúmeras, que nele estão 
contidos. O “vidro mais uma vez estilhaçado” de Mabanckou13 se entrelaça a nudez de um 
silêncio que nos faz perceber um obscurantismo proposital acerca de África e dos saberes e 
fazeres que a ela foram provenientes, incluindo o curso da diáspora moderna da escravização.  
Porém, esta neblina que encobre este rio foi sendo descortinada a muita custa pela luta de 
movimentos sociais negros e pelo rompimento de modelos trazidos por intelectuais no bojo da 

                                                           
4 Este termo é utilizado tal qual a discussão engendrada em: MBEMBE, Achille. Crítica à razão negra. Lisboa: 
Antígona, 2014. 
5 HALL, Stuart.  A questão multicultural. In.: HALL, Stuart. Da diáspora: identidades e mediações culturais. Belo Horizonte: 
UFMG, 2003. 
6 THIONG’O, Ngugi wa. Decolonising the Mind: the Politics of Language in African Literature. Heinemann Educational, 
1986. 
7 Ib.Idem. 
8 SANTOS, Boaventura de Sousa. Para além do Pensamento Abissal: Das linhas globais a uma ecologia de saberes. In.: 
SANTOS, Boaventura de Sousa & MENEZES, Maria Paula. (orgs.) Epistemologias do Sul. São Paulo: Ed. Cortez, 
2010. 
9 MABANCKOU, Alain. Verre cassé. Paris: Ed. Seuil, 2005. 
10 TROUILLOT, Michel-Rolph. Silencing the Past: Power and the Production of History. Boston: Beacon Press, 1995. 
11 THIONG’O, Ngugi wa. Op.cit. 
12 SAID, Edward. Orientalismo: o Oriente como invenção do Ocidente. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. 
13 MABANCKOU, Alain. Op.cit. 
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Academia14, já que estamos a falar de historiografia tal qual pensada em seus moldes 
universitários e ocidentais. 

O advento de novos paradigmas na universidade, particularmente nas áreas de Ciências 
Humanas e Sociais, contribuiu fortemente com a presença de África nas aulas dos cursos de 
graduação e nas pesquisas realizadas em nível de pós-graduação. Apesar de ser um encontro 
complexo e problemático, tal como salienta Paul Zeleza15, muito se deveu aos estudos pós-
coloniais sobre a descolonização primária dos currículos e dos fazeres conhecimentos “outros” 
na universidade brasileira. 

Ao longo do século XX a importância de África no ensino demonstrou uma trajetória 
proeminente dos Centros de Estudos enquanto modelos institucionais, formatados no estilo 
norte-americano, e apontados por Valdemir Zamparoni como lugares centrais de construção do 
conhecimento acerca das sociedades africanas e da História da África no seio daquilo que se 
constituiu internacionalmente como Estudos Africanos16. Mariana Schlickmann demonstrou 
nuances nessa trajetória, implicando na abertura de mares que nos levaram a ver produções de 
teses e dissertações pontuais ao longo do século quando debruçadas sobre a própria África em si 
e suas dinâmicas políticas, econômicas e culturais17. 

É na tentativa de abraçar novos afluentes que um mapeamento e uma análise acerca da 
produção historiográfica atual se tornaram relevantes. Os diferentes acréscimos que permitem a 
conduzir a África nas diferentes salas de aula do país estão atrelados à concepção que Nilma Lino 
Gomes apreendeu de maneira importante no seu papel desta disciplina no ensino enquanto 
objeto de construção de subjetividade pedagógica18. Este lugar de conhecimento, assim também 
pensado pela ótica de Trouillot19, disputou – e ainda o faz – lugares de fala e fez eclodir conflitos 
claros na hegemonia dos espaços eurocêntricos do saber. Para tanto, quando se chega ao 
instrumento jurídico, a lei 10.639 de 2003, ressaltamos a capacidade de África encostar-se à 
reparação, da comunhão irrestrita de cidadania e das lutas que estão paralelamente inseridas do 
âmbito intelectual. 
 Assim, inicialmente, intentou-se considerar a escrita da História da África a partir deste 
ano, 2003, nesta corrente temporal que se abre para uma inflexão obrigatória na Educação Básica, 
e em caminhos correlatos, na Educação Superior. Tomando como objeto as teses e dissertações 
defendidas nos Programas de Pós-Graduação em História, tivemos um recorte que desempenhou 
a função de mapa no elencar dos estudos acerca de África nesta área do saber. 
 Portanto, o estudo desempenhado se preocupou com a interferência desses afluentes nos 
Estudos Africanos na área de História. Tomar a lei 10.639 como ponto inicial de inflexão foi 
considerá-la como lugar de chegada à margem deste rio que contribui para o despertar da 
descolonização do conhecimento. Este produto jurídico foi alastrado para a sociedade brasileira 
como um corpo de palavras para a reparação e, igualmente, para a busca de uma cidadania plena. 
Estes embates podem ser conferidos, por exemplo, em seu formato histórico, nas palavras de 

                                                           
14 Entende-se aqui por Academia o corpo institucional formado pelo Ensino Superior institucionalizado no Brasil, 
com base na Educação Formal e sua tradição em volta nos moldes eurocêntricos de construção do saber, pautados 
na Razão e Verdade. 
15 ZELEZA, Paul Tiyambe. The Troubled Encounter Between Postcolonialism and African History. Journal of the 
Canadian Historical Association, nº 172, 2006, pp. 89–129. 
16 ZAMPARONI, Valdemir. África e os estudos africanos no Brasil: passado e futuro. Cienc. Cult., vol.59, n. 2, São Paulo 
Abr/Jun, 2007. 
17 SCHLICKMANN, Mariana. A introdução dos estudos africanos no Brasil nos anos. 1959 -1987. Dissertação de Mestrado, 
UFMG, 2015. 
18 GOMES, Nilma Lino. Relações étnico-raciais, educação e descolonização dos currículos. Currículo sem Fronteiras, v. 12, p. 
98-109, 2012. 
19 TROUILLOT, Michel Rolph. Op.cit. 
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Luiz Felipe de Alencastro quando da defesa da inserção das Ações Afirmativas nos cursos da 
Universidade de Brasília20. 
 O desencadeamento desse estudo se mostrou mister visto que a preocupação do corpo 
docente universitário dos cursos de licenciatura nas áreas de Ciências Humanas e Artes tiveram 
que se readequar ao instrumento jurídico. A pergunta que nos ficou e deu motivo a esta 
aprendizagem foi: em que ponto o conhecimento histórico coadunou-se com a possibilidade de 
construção de uma África a sua forma? Ou seja, de que forma a lei 10.639 impactou nos estudos 
sobre África na área de História no Brasil? 
 Entretanto, por conta do tempo relacionado ao período de Mestrado, um recorte 
necessário foi realizado a partir do corpus documental a ser levantado. Foram escolhidos os cursos 
com conceitos “6” e “7”, de acordo com a nota da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal do Ensino Superior). Este instrumento nos serviu para elencarmos as teses e dissertações 
dos Programas de Pós-Graduação em História que houvesse grandes produções a níveis 
nacionais. Isto indica um corpo de informações que deveria ser diferenciado devido ao grupo 
docente em atuação em cada um dos Programas, além da consideração de serem espaços 
universitários que formam professores que atuarão a níveis nacionais e internacionais em outros 
locais do país e do mundo, respectivamente. 
 Em nível da temporalidade, a pintura se mostra fresca. Os lugares da tinta ainda estão por 
serem preenchidos e entremeados a camadas anteriores que ao longo do século XX fizeram ecoar 
saberes e conhecimentos sobre a África no Brasil. Por se tratar de uma história do tempo 
presente, de caráter contemporâneo, e em disputa por conta de uma memória social ativa, 
incluindo a sua faceta institucional e universitária, muito se problematizou acerca do tema em 
encontros e eventos institucionais. 
 Para uma definição final, temos o ano de 2016 como marco temporal. Neste percurso 
este ano foi escolhido, marcado, sobretudo, por 13 anos de trabalhos que se fizeram prolongados 
a partir de políticas públicas que realizaram com que grupos interessados na história da África 
ingressassem na universidade. Este mesmo ano marcou de forma crucial a pesquisa visto que se 
tratou do período de delimitação inicial do curso de Mestrado que gerou este resultado, onde a 
partir de inferências acerca das informações foi possível se chegar a um panorama dos estudos 
nos Programas abordados da área de História. 
 Em paralelo, correndo rente ao processo de delimitação da temática, tivemos que pensar 
por diversos olhares as produções em mãos. Isto, indiscutivelmente, permeou os Estudos 
Africanos nos espaços diaspóricos. A questão de Amailton Azevedo se relacionou a esta quando 
nos indagou qual África devíamos ensinar no Brasil, visto que há tantas possibilidades de leituras 
e fazeres históricos21. Neste caso, devemos considerar epistemologicamente a contribuição que 
estes estudos nos trazem, mas que, porém não nos cessa, por esta água que jorra, a preocupação 
sobre a delimitação do que seria atualmente considerado enquanto História da África. 
 Por isso, tomemos aqui uma inflexão que nos leva a atravessar o curso do rio de 2011. 
Neste ano, a ANPUH Nacional realizou pela segunda vez (a primeira realizada em Fortaleza-CE, 
com o primeiro grupo de trabalho em História da África no evento nacional, em 2009) uma 
reunião, em seu âmbito, de todos os professores que se debruçavam sobre a temática da História 
da África. Neste mesmo ano, ressaltou-se o papel que as disciplinas obrigatórias deste segmento 
estavam tomando e como esta inserção nos currículos da graduação fazia gerar uma demanda por 
docentes, como aponta Marcia Guerra22, além de programas com conteúdos mais estruturados. 

                                                           
20 ALENCASTRO, Luiz Felipe de. Parecer sobre a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, ADPF/186, 
apresentada ao Supremo Tribunal Federal. Anais do XXVI Simpósio Nacional de História – ANPUH. São Paulo, julho 
2011. 
21 AZEVEDO, Amailton. Qual África ensinar no Brasil: tendências e perspectivas. São Paulo: Revista da PUC-SP, 2016. 
22 PEREIRA, Marcia Guerra. História da África, disciplina em construção. Tese (Doutorado em Educação) - Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). São Paulo, 2012. 
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 Assim, a reunião teve um número expressivo de professores que discutiram a partir da 
“área em formação” – para utilizar uma expressão de Guerra23 – aquilo que seria enquadrado e, 
portanto, ensinado dentro dessas disciplinas que haviam ganhado corpo, mas não tinham até 
então um respaldo programático e conteudístico, visto a sua inserção recente nas aulas dos cursos 
de História. Ao fim se chegou a um documento onde todos os professores da área consolidaram, 
por meio democrático de votação direta, os pontos a serem trabalhados na área de História da 
África24. 
 Devemos ressaltar que a ata dessa reunião serviu de modelo para que pudéssemos elencar 
os estudos referentes ao continente africano na área de História nos Programas de Pós-
Graduação analisados. Isto decorre do caráter democrático da experiência de decisão e por se 
tratar de uma disputa por uma consolidação de uma disciplina dentro do meio acadêmico. Este 
percurso não esteve ausente de conflitos, inclusive com outros segmentos da área de História, 
visto que o desempenho dos seus docentes criou um rasgo, inclusive externo à Academia, no que 
diz respeito ao conhecimento histórico. 
 Levando em consideração estes detalhes, a ata serve para questionarmos os remos que 
nos levam ao delta deste caminho.  Uma viagem que, possivelmente, não se chegou ao meio. As 
falas dos docentes e a organização da disciplina de História da África a partir de seus conteúdos 
demonstra um lugar de silêncios fortes que no limiar do século XX para o XXI fez eco na 
historiografia a partir de ações institucionais como as concretizadas na Conferência de Durban 
em 200125. Assim, docentes não só legitimaram o seu campo. Eles deram margem para que a 
discussão se iniciasse e se questionasse a África que temos levado para a sala de aula. 
 Observando este instrumento de forma passageira, que faz parte de seu próprio tempo, a 
ata da reunião da ANPUH diz muito sobre o caráter que a África vem a significar enquanto 
campo de estudo em um país como o Brasil. A importância da disciplina está ligada ao momento 
de reparação crucial que demos início, e que se coma a explosão de debates acerca do patrimônio 
cultural, dos modelos educativos e, igualmente, dos rasgos epistemológicos necessários em nossas 
práticas pedagógicas. 
 A História, assim, depreende um lugar de lutas que estão por vir, visto que ainda há muito 
a se fazer. Dentro deste panorama, tomamos de empréstimo as ideias de Michel Rolph Trouillot26 
como fio condutor da viagem a ser conduzida neste grande cenário do “vidro estilhaçado”, 
quebrado por “silenciamentos” propositais que a historiografia não nos deixa ver. 
 Nesta esteira, o autor nos serve de orientação para a apreensão dos dados levantados. A 
discussão bibliográfica acerca da historiografia sobre a África encontra pontuais assentamentos 
no universo acadêmico. Porém, dentro dos últimos anos vimos experiências valiosas que fizeram 
emergir um desdobramento epistemológico necessário a se considerar no seio da área que a 
pesquisa se aportou. 
 Assim, para este enfrentamento, os números que nos chegaram pela pesquisa foram 
subtraídos dos bancos de dados alimentados pelos próprios Programas.  Como referências foram 
utilizadas as páginas dos cursos de pós-graduação. Entretanto, em alguns casos, o cotejamento 
com a Plataforma Sucupira foi essencial para que os dados pudessem ser melhores avaliados. 
 Apesar de entendermos que uma pesquisa significativa sobre a historiografia neste 
período deva se debruçar sobre inúmeros elementos, nos restringiremos aqui a abordar o 
elemento quantitativo em sua forma global. Desta forma, foram tomados os dados dos 
Programas em toda a temporalidade analisada. Os cursos foram destrinchados a partir de um 

                                                           
23 Ib.Idem. 
24 Ata da Segunda Reunião de fundação do Grupo de Trabalho em História da África na ANPUH. São Paulo, 
Universidade de São Paulo, 2011. Disponível em: 
//www.anpuh.org/download/download?ID_DOWNLOAD=1173. Acessado em: 07/07/2018. 
25 Para mais informações sobre a Conferência, ver a Declaração Oficial da Conferência de Durban – 2001. 
Disponível em: http://www.seppir.gov.br/central-de-conteudos/publicacoes/pub-assuntos-
internacionais/documentofinal_conferenciadurban.pdf. Acessado em: 08/07/2018. 
26 TROUILLOT, Michel Rolph. Op.cit. 

http://www.anpuh.org/download/download?ID_DOWNLOAD=1173
http://www.seppir.gov.br/central-de-conteudos/publicacoes/pub-assuntos-internacionais/documentofinal_conferenciadurban.pdf
http://www.seppir.gov.br/central-de-conteudos/publicacoes/pub-assuntos-internacionais/documentofinal_conferenciadurban.pdf
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olhar que mostrasse a diferença da área dos Estudos Africanos dentro do campo da História a 
partir da soma total dos trabalhos desenvolvidos, sem distinção entre Mestrado e Doutorado. 
 Neste aspecto podemos estar sinalizando uma deficiência que nos foi relativizada quando 
da construção de um mapa que trouxe aos olhos do leitor elementos que são relevantes para o 
reflexo historiográfico a ser apresentado. Porém, de maneira robusta e elucidativa, os espaços que 
se eclodem no vácuo desse levantamento coadunam-se com a proposta de se fazer emergir os 
“silenciamentos” trazidos por Trouillot. 
 Os Programas que foram mapeados possuem particularidades e uma dinâmica própria. 
Diferenciá-los e entendê-los ao patamar de suas diferenças é primordial para que tenhamos uma 
visão holística, mas igualmente precisa do cenário da historiografia e de seus desenvolvimentos 
epistemológicos frente ao percurso eurocêntrico da História institucionalizada. 
 Veja os dados elencados a seguir quando considerados um total de trabalhos por 
instituição: 

Quadro I 
Porcentagem total de trabalhos em História da África nos Programas de Pós-Graduação 

analisados (2003-2016). 
 

Dados relativos aos Programas de Pós-Graduação em História com notas 6 (seis) e 7 (sete) conferidas pela Capes, 

pautadas na avaliação quadrienal de 2013-2016. Fontes: Plataforma Sucupira. 
 

 Temos no leito dessas águas os dados elencados dos Programas de Pós-Graduação em 
História que foram analisados. Dentre as instituições que compõem esse quadro podemos refletir 
sobre as informações da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), da Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG) e da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Além 
destas, somam-se ao corpo dos números os referentes à Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp), os da Universidade de São Paulo (USP) e a os da Federal Fluminense (UFF). 
 Logo de imediato, percebe-se a diferença em números dos trabalhos totais que foram 
defendidos em cada Programa. Mesmo dentro dessas totalidades os dados que compõem a escrita 
sobre a história da África no momento contemporâneo parecem parcos. Estes elementos 
aparecem na coluna indicada como “História da África”. No Programa de História da Federal do 
Rio Grande do Sul em 13 anos, o número de pesquisas chega a três. Já na Federal de Minas 
Gerais temos a conclusão de sete trabalhos debruçados na temática. 
 Em seguida, quase com o mesmo contingente de trabalhos totais que a Federal de Minas 
Gerais, a UFRJ desempenha-se com o número de seis trabalhos concluídos no período. Deve-se 
ressaltar que essas informações dizem respeito ao Programa de História Social da instituição. 
Mesmo se tratando de um Programa que possui um número menor, a trajetória da instituição 
possui um forte vínculo com os estudos vindos do tráfico de escravizados e, igualmente, da 
escravidão na diáspora. Questão que também se coloca quanto ao número abarcado do total de 
estudos que a Unicamp apresenta: um total de 13 na temporalidade da pesquisa. Esta informação 
é relevante visto que são Programas que indiretamente possuem uma história com relação à 
escrita sobre africanos na diáspora. 

Teses e Dissertações defendidas 

Universidade História da África Trabalhos 
Totais 

Porcentagem dos trabalhos em 
História da África 

UFRGS 3 355 0,85% 

UFMG 7 452 1,6% 

UFRJ 6 441 1,4% 

Unicamp 13 536 2,5% 

UFF 16 1050 1,6% 

USP 28 1105 2,6% 
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 Com totais mais expressivos, porém que mantém a média e porcentagem das outras 
instituições, a UFF apresentou o número de 16 trabalhos sobre o tema. O ponto fora da curva 
que a níveis totais apresenta uma porcentagem párea com a Universidade Estadual de Campinas é 
o da Universidade de São Paulo. Esta última instituição possui uma vasta produção 
historiográfica no período, o que pode ser constatado com os números globais de suas defesas de 
teses e dissertações. 
 Utilizando-se de um contraponto bibliográfico, em termos de temporalidade, os estudos 
realizados possuem uma amostragem que aponta um incremento significativo com relação aos 
Estudos Africanos na área de História. O cotejamento realizado com o relatório apresentado pela 
Casa das Áfricas para períodos anteriores27, além das notas pinceladas acerca das pontuais 
produções que nos foram dadas por Valdemir Zamparoni28 e Mariana Schlickmann29, fazem-nos 
aferir tal dinâmica de comparação. 
 Entretanto, para cercamos os “silenciamentos” produzidos por séculos de uma escrita 
que fez desaparecer produções de conhecimento em uma sociedade onde o racismo é o norte 
primordial das relações de poder, devemos ressaltar críticas importantes que fazem com a África 
também possua um peso diverso de outras áreas dentro da própria disciplina da História.  

Em levantamento recente, é evidente o peso da corrente da História do Brasil 
contemporâneo nos Programas de Pós-Graduação30. Muitos trabalhados são englobados por esta 
temática, mesmo que haja professores disponíveis para orientação no círculo do corpo docente, 
tendo especialização em História da África. 
 Esta disputa se mantém submersa. Resgatando a pintura a ser revelada, os lugares 
afluentes que correm ainda distantes possuem impactos parcos visto os tamanhos quantitativos 
dos trabalhos dos Programas em seus níveis totais. É importante destacar que a partir de 2003 os 
números, que podem ser vistos por anos em cada instituição, mantiveram uma constância. Eles 
desempenharam um papel de regularidade dos Estudos Africanos dentro da área de História. 
Mesmo que haja um crescimento frente à temporalidade anterior (pré-2003), os dados, em uma 
linha de continuidade necessitam ser questionados dentro de sua totalidade e no seu espaço-
tempo. 
 A partir de 2003 notamos, como salientou Vanicleia Santos, uma inserção de conteúdos 
relativos à temática da História da África e uma disciplina nos currículos, levando a uma demanda 
maior por docentes. O ingresso destes na universidade, segundo a historiadora, fez permear o 
solo com águas renovadoras para o ensino e pesquisa do tema nos cursos de Graduação e Pós-
Graduação31. Este incremento resultou na possibilidade de orientações que igualmente foram 
abraçadas por professores que migraram de áreas para se debruçar sobre África a partir dos anos 
2000. 
 Salvo alguns casos anteriores, como da Universidade de São Paulo, que já possuía uma 
disciplina dedicada, optativamente, à História da África nos anos 1990 e em paralelo a 
Universidade Federal da Bahia (que não está sendo analisada em nosso corpo de informações por 
conta de nosso recorte); as outras instituições desempenharam a construção dessa 
obrigatoriedade há muito pouco tempo. Este exercício requis a reelaboração dos currículos, 
como é o caso da Federal Fluminense onde a disciplina só se tornou obrigatória em 2011. 

                                                           
27 Pesquisa desenvolvida por Denise Dias Barros, USP, Acácio Almeida e Talita Vecchia, Casa das Áfricas, com o 
título Teses e Dissertações sobre o continente africano em instituições brasileiras, apresentada no VII Congresso Nacional da 
Associação Latino-Americana de Estudos Afro-Asiáticos do Brasil, realizado na Universidade de Brasília em 2004.  
28 ZAMPARONI, Valdemir. Op.cit. 
29 SCHILICKMANN, Mariana. Op.cit. 
30 Estes dados ainda estão sendo levantados em pesquisa recente feita pelo autor para posterior divulgação. 
31 SANTOS, Vanicleia S. A redescoberta da África no Brasil: As pesquisas em História da África no Brasil (1992-2012). In: 
Ensino Superior e Investigação Científica no Espaço da CPLP. LISBOA: AULP, 2012, p. 243-254. 
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 Por estes aspectos, temos a contraposição de pontos que nos servem brevemente como 
contra-argumentos para um incremento lento dos trabalhos sobre a questão analisada. Em todo 
caso, devemos considerar os tempos, junto a este grupo de nuances, de duração dos cursos de 
Mestrado e Doutorado. Nestes aspectos, parece-se evidente corroborar uma ideia de que esta 
evolução se daria de forma lenta e gradual, ganhando adeptos e angariando discentes ao ponto 
que fossem tomando contato com a disciplina e seus estudos ao longo de suas trajetórias. 
 Porém, encontramo-nos, aqui, em um lugar que os rios parecem se divergir e seguir 
caminhos diversos: a água distorce alguns paradigmas e se volta a contribuir para a pintura de um 
quadro nebuloso e pouco complexo. Esse espectro pode dizer algo sobre o surgimento de 
estudos com uma maior vinculação à África e suas sociedades ao longo da temporalidade 
acadêmica e os modelos vigentes que se colocam como “legítimos” nas universidades. 
 Essa possível leitura nos indica este índice que podem ser desdobrados no quadro I por 
espaços ainda a ser conquistados pela História da África como um elemento transversal no 
currículo e, como salienta Nilma Lino Gomes – acerca da questão racial-, fazê-la como um fato 
cotidiano que desperte cidadania e práticas igualitárias e justas na sociedade brasileira32. Estamos a 
falar aqui de privilégios que se amarram aos lugares epistemológicos que os Estudos Africanos na 
área de História estão atrelados. 
 Os olhares mais concentrados na própria África em si despontaram no Brasil como um 
lugar de trocas de conhecimento, pari passu descolonizadores, nos anos 1980. Podemos apontar a 
defesa da dissertação de Mestrado da professora Selma Pantoja na UFRJ em 1987 como o 
primeiro elemento de um estudo no Brasil que veio a dar corpo à África em sua dinâmica, 
levando aos olhos do leitor uma diacronia que relevasse a sua história desvinculada do processo 
de escravização nas Américas, porém depositando espaço importante acerca das facetas africanas 
e seus diálogos com o mundo33. 
 Neste percurso ainda árido, não podemos deixar de ressaltar a importância dos estudos 
anteriores que estiveram atrelados ao processo de consolidação econômica da América 
Portuguesa. Entretanto, neste mesmo período começou-se a discutir a importância de modelos 
que dessem conta das participações dos agentes ativos da História. Foi assim que o modelo de 
História Social abraçou os estudos sobre a escravização, dando corpo a inúmeros trabalhos 
pensando a temática. 
 Nos anos 1990, o paradigma pós-colonial inicia o seu encontro com a Academia brasileira 
e vários autores que possuíam importância nas peculiaridades deste rasgo epistemológico 
passaram a ser lidos e debatidos nos cursos de Ciências Humanas e Sociais, abrindo-se para uma 
penetração maior nos anos 2000. Com este invólucro, guarda-chuva imenso, como apontado por 
Stuart Hall34, deu-se a imersão em literaturas de diversos autores africanos. 
 A partir deste momento, ingressou-se na universidade o paradigma que viria a ser 
trabalhado nos Estudos Africanos como um elemento central, tratando, sobretudo, da diáspora 
africana nas Américas. Entretanto, com esta inserção que compete ao páreo de modelo de 
conhecimento legítimo ao nível da égide eurocêntrica desdobrada no século XX por inúmeras 
correntes como a marxista e estruturalista; temos o movimento de que a África continue situada 
em um determinado espaço-tempo e em um lugar específico dentro da construção 
epistemológica. 
 Neste momento é que Paul Zeleza se cruza com Achille Mbembe35. A descolonização 
proposta por Thiong’o36 e pensada nos moldes de poder que se reverberam na historiografia faz 

                                                           
32 GOMES, Nilma Lino. Op.cit. 
33 PANTOJA, Selma Alves. Nzinga Mbandi: Comércio e Escravidão no Litoral Angolano no Século XVII. Dissertação de 
Mestrado, UFRJ, 1987. 
34 HALL, Stuart. Quando foi o pós-colonial? Pensando o limite. In: SOVIK, Liv (org.) Da diáspora: identidades e mediações 
culturais. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2003, p.101-128. 
35 ZELEZA, Paul Tyambe. Op.cit. 
MBEMBE, Achille. Op.cit. 
36 THIONG’O, Ngugi wa. Op.cit. 



 

e-ISSN: 2359-2796, v. 18, n. 1, 2018. XVIII Encontro Estadual de História – ANPUH-PB 

 

106 

com que o pós-colonial diga em que lugar a África deve se situar no discurso acadêmico, apesar 
de sua proposta aberta e não limitadora. Segundo Zeleza, os Estudos Africanos encontram um 
lugar dúbio e estranho com o pós-colonial, visto que dá abertura para o seu ingresso na produção 
“legitima” de saber no Ocidente. Neste pensamento, Mbembe evoca os diferentes traumas 
causados pelos modelos eurocêntricos que se fizeram valer no século XX, dando especificidade à 
África, alcançando os dias atuais37. 
 Estes pontos alcançam o desbravar continuo de novas tintas que a episteme histórica 
deve elaborar daqui para frente. Os números representados minimamente demonstram um 
incremento com relação à temporalidade anterior, porém mesmo com a incorporação de 
docentes especialistas em História da África no período analisado, fica clara a constância de 
números de trabalhos que vieram a ser desenvolvidos. A falta de transversalidade e o local que a 
África ocupa nos currículos das universidades, e igualmente das escolas, faz pensar sobre os 
números apresentados. Como e de que forma os Estudos Africanos na área de História estão 
sendo trabalhados no seio universitário? De que forma eles estão sendo apresentados aos 
estudantes? As pesquisas desenvolvidas trabalham a partir de quais vieses? 
 Estas questões permitem dar continuidade a este rio que não pode parar de fluir. Refletir 
acerca da historiografia com a escrita narrativa sobre a História da África no Brasil é fundamental 
para que se possa permitir um rompimento epistemológico maior e mais significativo em meio ao 
modelo eurocêntrico ampliado enquanto conhecimento único e universal. Nesta medida, 
descobrir novas cores, possibilidades e alternativas para chegarmos a um lugar anti-colonial é 
frutífero e bastante inovador. Entretanto, ainda há silêncio, “silenciamentos” que correm no 
centro, lugares pouco descobertos ou então recusados a se prestar politicamente a este 
desenvolvimento historiográfico e intelectual. 
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GÊNERO E DIREITOS HUMANOS: CAMINHOS POR UMA OFICINA DO 
PROLICEN 

 
Josineide da Silva Bezerra1 

Introdução 
 

O ordenamento institucional brasileiro tem como base o Estado democrático, 
normatizado a partir da Constituição Federal de 1988.  Apresenta-se norteado pelo compromisso 
com a promoção dos direitos humanos, com fundamento na consagração de princípios como 
cidadania, dignidade da pessoa humana e pluralismo político-cultural. Com esse foco, foi 
instituído o Programa Nacional de Direitos Humanos, por meio do Decreto presidencial nº 
1.904/1996.  

Com efeito, esse compromisso é concernente ao campo educacional, quando 
considerados os instrumentos normativos que regulam a educação formal no país, a começar pela 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação, também instituída em 1996. Nesses instrumentos, 
registra-se que a prática educativa deve ser orientada pelo respeito à diversidade e à liberdade e 
pelo apreço à tolerância. Isso evidencia o ambiente escolar como indispensável à consagração 
daqueles princípios, pelo caráter formativo que o qualifica. 

Conquanto integrante do sistema educacional, cabe às universidades essa orientação, em 
especial por serem um espaço de formação de professores, a partir das suas mais diferentes 
licenciaturas. Assim, buscando contribuir com essa discussão, participamos de dois projetos 
voltados à formação de professores, vinculados à Universidade Federal da Paraíba, em 2017. A 
escrita deste texto está correlacionada às atividades desenvolvidas nesses projetos.  

O primeiro deles foi realizado no campus I (Prolicen), intitulado de “Produção do saber 
geográfico e formação para docência”, tendo como público graduandos do curso de Geografia. Já 
o segundo deu-se no campus III, viabilizado como projeto de pesquisa, nomeado “Base Nacional 
Comum Curricular e a Formação de Professores”. Nele, trabalhamos com docentes da educação 
básica do município de Bananeiras/PB, tomando o currículo de História como foco narrativo. 
Assim, faremos algumas anotações acerca dessa formação, tendo como pauta um recorte de 
“gênero”, o qual norteou as oficinas das quais participamos nos projetos. 
 
Gênero, direitos humanos e normativas educacionais 
 

O Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3), já na terceira versão, anota como 
uma de suas diretrizes o fortalecimento da cidadania, da dignidade das pessoas e da pluralidade 
político-cultural, considerando que esses valores devem nortear a educação básica e superior. O 
programa afirma o intento de que as políticas públicas sejam transversalizadas pelos Direitos 
Humanos, que representam um guarda-chuva que abriga um amplo leque de direitos. E 
transversal é aquilo que atravessa, que cruza e, no (re)corte, conecta pontos, a partir de direções à 
escolha.  

Nesse caso, a transversalidade implica em políticas públicas que assumam a 
implementação dos direitos civis e políticos no país, os quais são perpassados pelas diferentes 

                                                           
1 Doutora em História e professora da UFPB (Colégio Agrícola/Campus III). 



 

e-ISSN: 2359-2796, v. 18, n. 1, 2018. XVIII Encontro Estadual de História – ANPUH-PB 

 

109 

dimensões dos direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais. Da mesma maneira, o 
programa confere relevância para as políticas educacionais, registrando como uma das suas ações 
pragmáticas o estabelecimento de 

 
diretrizes curriculares para todos os níveis e modalidades de ensino da educação básica 
para a inclusão da temática de educação e cultura em Direitos Humanos, promovendo 
o reconhecimento e o respeito das diversidades de gênero, orientação sexual, identidade 
de gênero, geracional, étnico-racial, religiosa, com educação igualitária, não 
discriminatória e democrática (BRASIL, 2010, p. 192). 
 

Essas diretrizes abrem caminho para o encontro da escola com as lutas por visibilidade e 
reconhecimento de direitos iguais para mulheres, minorias étnicas e população LGBT. Lutas que 
foram e são levadas adiante por organizações e movimentos que agregam esses grupos, 
articuladas, nos últimos anos, ao que passamos a conhecer como ações afirmativas de direitos, 
com sensível destaque no campo educacional – a exemplo das cotas raciais. Daí o currículo 
escolar ter como pauta uma formação educacional igualitária e não discriminatória. 

Por sua vez, em convergência com aquele programa, o Plano Nacional de Educação 
(PNE 2014-2024), previsto para o decênio em curso, tem como um dos seus eixos norteadores o 
respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental. Nele, afirma-se 
a importância da educação escolar como ferramenta indispensável, devendo a prática educativa, 
em suas diferentes esferas, ser orientada pelo respeito à liberdade e apreço à tolerância.  

Entretanto, vale ressaltar que esse PNE, por determinância de uma lógica conservadora, 
não faz menção a categorias como gênero, igualdade de gênero ou orientação sexual, porque estas foram 
entendidas como “inapropriadas ao ambiente escolar”, segundo discutido no Congresso Nacional 
durante a regulamentação da Lei 13.005/2014, que o instituiu. Mais lacônica, no Art. 2º dessa lei 
ficou estabelecido que cabe ao Estado garantir “a superação das desigualdades educacionais, com 
ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação”2.  

Todavia, e a contrapelo, o documento final da Conferência Nacional de Educação 
daquele ano (CONAE-2014), após a aprovação da normativa acima, apresentou uma orientação 
mais incisiva. Realizada a partir do Forum Nacional de Educação, que contou com a participação 
de órgãos governamentais e de entidades de trabalhadores da educação e da sociedade civil 
organizada, a Conferência afirmou a obrigação do Estado brasileiro em referendar o 
compromisso com uma “educação pública democrática, popular, laica e com qualidade social, 
banindo o proselitismo, o racismo, o machismo, o sexismo, a homofobia, a lesbofobia e a 
transfobia nas instituições educativas de todos os níveis, etapas e modalidades” (BRASIL, 2014, 
p. 29).   

No curso dessas referências é necessário admitir a escola como instituição social e 
historicamente produzida, sendo os seus instrumentos normativos engendrados em meio às 
disputas que atuam sobre o projeto de educação escolar que se quer para o país. Assim, a menção 
feita ao PNDH, ao PNE e à CONAE relaciona-se à indispensável atuação que os educadores 
devem exercer nessas disputas, principalmente se assumirem a ênfase em uma educação 
comprometida com a sociedade de direitos. 

À luz desse foco, admitimos que cabe aos profissionais da educação promover a escola 
como um espaço afeito a discussões sobre temas contemporâneos, balizadas por valores 
democráticos e republicanos, de modo que a pluralidade de ideias e o reconhecimento das mais 
variadas formas de vivência da diversidade venham a permear a formação das pessoas, em 
respeito à condição cidadã que as caracteriza.  

Isso pode contribuir para que diferentes grupos identitários excluídos sejam reconhecidos 
como sujeitos de direitos, a exemplo das mulheres – as quais, sob um recorte específico de 

                                                           
2 Legislação disponível no portal da Câmara dos Deputados, no seguinte endereço: 
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2014/lei-13005-25-junho-2014-778970-publicacaooriginal-144468-
pl.html>. Acesso em: 18 jan. 2018. 
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gênero, são aqui destacadas. Nesse destaque, em que pese as limitações de qualquer recorte, vale 
enumerar alguns indicadores:  

√ Em 2015, a taxa de homicídio de mulheres no Brasil foi de 4,4 por grupo de 100 mil 
habitantes [a 5ª maior do mundo], chegando a 5,2, no caso de mulheres negras3; 

√ Em 2015, o rendimento médio das brasileiras com 15 anos ou mais de idade é quase 24% 
inferior à media do rendimento dos brasileiros nessa mesma faixa4; 

√ Na esfera legislativa, que é o maior percentual de presença em cargos eletivos, as 
mulheres brasileiras ocupam apenas cerca de 10% dos mandatos5; 

√ Pesquisa do Instituto Avon, em 2015, registra que 27% dos estudantes universitários 
homens “não consideram violência abusar da garota se ela estiver alcoolizada”6. 

A indicação desses dados é feita com a propósito de referendar a importância de outro viés 
de transversalidade, que é aquele de gênero, trazendo este debate para o âmbito escolar. Essa 
transversalidade é uma das metas assumidas pelas Nações Unidas (ONU), a partir da elaboração 
da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável7, assinada em 2015, sendo subscrita pelo Brasil, 
segundo a qual o desenvolvimento humano pressupõe a garantia dos mais amplos direitos às 
mulheres, alçando a igualdade de gênero a tema essencial.  

Na Agenda, manifesta-se o compromisso com a sistemática busca pela igualdade nas 
relações entre homens e mulheres, diante dos desequilíbrios que ainda as permeiam, valorizando-
se o empoderamento feminino, com base no acesso das mulheres a uma educação de qualidade, a 
recursos econômicos e à participação política. Um compromisso que remonta à II Conferência 
de Direitos Humanos (1993), a qual inspirou a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e 
Erradicar a Violência contra a Mulher (Convenção de Belém do Pará), realizada em 1994, que 
reconhece esta violência como franco desrespeito aos direitos humanos.  

Em vista disso, e sendo a valorização dos direitos humanos definida como plano 
orientador das políticas públicas no país, é notório que discussões sobre gênero demandam 
evidência. Nesse sentido, trazemos esta escrita de Castro (s/d, p. 2), pela sua pertinência: 

 
certos sistemas político-culturais além de entrelaçar-se à organização da economia 
política em classes sociais, também colaboram para discriminações que se traduzem em 
materializações negativas para alguns, ou seja, mesmo entre os excluídos socialmente 
por força das relações capital e trabalho há alguns que sofrem outras exclusões que 
contribuem para a negatividade maior do seu ser e estar no mundo. 
 

Em verdade, certos sistemas, mais que colaborar, têm a discriminação como um traço 
congênito, estrutural. Daí o recorte de gênero embasar a nossa escrita, uma vez que a exploração 
mais acentuada do trabalho das mulheres é um dado da história. Os indicadores anteriormente 
anotados sinalizam um lugar de exclusão que é remissível a necessários acertos de contas sob um 
viés de gênero, entrecortados por quatro eixos de negatividade para o ser e estar das mulheres no 
mundo: violência, tipificado como o mais danoso dentre esses; salários mais baixos; sub-
representação política; e coisificação sexual. 

Na contracorrente, os projetos inicialmente mencionados foram pensados a partir da 
Área de Ciências Humanas, indicada na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) buscando 
conferir efetividade a esse acerto de contas. Foi com esse fito que abrimos o diálogo com as/os 

                                                           
3 Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA): Atlas da violência 2017, p. 42. Disponível em 
<http://agencia.ipea.gov.br/images/170609_atlas_da_violencia_2017.pdf>. Acesso em: 18 out. 2017. 
4 Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio 2015 – Síntese de indicadores, p. 69. Disponível em 
<https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv98887.pdf>. Acesso em: 12 jan. 2018. 
5 Dados disponíveis em <http://agenciabrasil.ebc.com.br/politica/noticia/2017-03/brasil-ocupa-115o-lugar-em-
ranking-de-mulheres-na-politica>. Acesso em: 18 out. 2017. 
6 Os dados gerais da pesquisa estão disponíveis em <http://agenciapatriciagalvao.org.br/wp-
content/uploads/2015/12/Pesquisa-Instituto-Avon_V9_FINAL_Bx.pdf>. Acesso em: 18 out. 2017. 
7 Fonte: Transformando o Nosso Mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Disponível em 
https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/. Acesso em: 15 abr. 2017.  

http://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/m.Belem.do.Para.htm
http://agenciapatriciagalvao.org.br/wp-content/uploads/2015/12/Pesquisa-Instituto-Avon_V9_FINAL_Bx.pdf
http://agenciapatriciagalvao.org.br/wp-content/uploads/2015/12/Pesquisa-Instituto-Avon_V9_FINAL_Bx.pdf
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discentes e com as professoras envolvidas, oferecendo uma cotz de contribuição para o debate, 
amparado este na compreensão de que o viés de classe e outras tantas exclusões acometem 
variados segmentos sócio-identitários.  

Como metodologia, realizamos em cada projeto uma roda de discussão voltada ao tema 
gênero, diversidade e BNCC. Em vista de um recorte de gênero relativo às mulheres, começamos 
pela exposição daqueles eixos de negatividade, com foco nos indicadores aqui trazidos.  

Em seguida, foi proposta a abordagem da música “O casamento dos pequenos 
burgueses”, de autoria de Chico Buarque. Nela, o “noivo correto”, que “quase fez fortuna”, é 
comparado à noiva “que quase desmaia”, cujo limite, depois de criados os filhos, é esquentar “a 
papa do neto” (BUARQUE, 1979).  Em toda a letra, o paradoxo dos lugares sociais é tecido pelo 
compositor, que, à luz do casamento, se utiliza de metáforas para situar repisados papeis ditos 
masculinos e femininos. Isso, no decorrer de uma história de vida que começa na igreja, passa 
pelo lar e vislumbra a morte como redenção. 

Para além da música, reconhecemos que as referências a gênero há muito estão presentes 
nos currículos escolares, no que tange ao processo evolutivo e às escalas de classificação dos seres 
vivos. Portanto, são referências que têm um conteúdo biológico. Entretanto, nas oficinas, 
migramos do lugar biológico das diferenças (fêmea/macho), que é um dado da natureza, para o 
lugar social das desigualdades (homem/mulher), apreendendo-o como um construto sócio-
histórico.  

Com base em Carvalho (2010), ressaltamos que esse movimento foi tecido no campo das 
teorias feministas, nos anos de 1970, com o propósito de reagir a relações de subordinação e 
exclusão a que foram (são) submetidas as mulheres, denunciando esse lugar social.  
Ao pensarmos aquele construto, citamos Bandeira (2004, p. 8), para quem:  

 
Entende-se por gênero o conjunto de normas, valores, costumes e práticas através das 
quais a diferença biológica entre homens e mulheres é culturalmente significada. A 
categoria gênero surgiu como uma forma de distinguir a diferença biológica das 
desigualdades sociais culturalmente construídas [...] e procurou mudar a atenção de um 
olhar para mulheres e homens como segmentos isolados, para um olhar que se fixa nas 
relações inter-pessoais e sociais através das quais elas são mutuamente constituídas 
como categorias sociais desiguais. 

 
Com efeito, diante do sentido mais recorrente de significação, em que se naturaliza a 

hierarquia homem-mulher, a desigualdade nas relações foi tomada como um produto que se aporta 
em muitas nuances. À maneira de uma delas, relativo a relações políticas, reportamo-nos aos 
currículos escolares, em que o tema da cidadania é remetido à emergência da democracia 
ateniense, na Grécia Antiga. Sob esse modelo, os direitos políticos cabíveis aos habitantes da polis 
foram regulamentados, atrelando-se a representação política a homens livres, nascidos nos limites 
de uma dada cidade, aptos à condição cidadã. Aptos, portanto, ao exercício da política, posto 
como um não-lugar para as mulheres. 

E lugar é uma categoria espacial, registrada como imprescindível para a Área de Ciências 
Humanas, na BNCC. Essa categoria é assimalada como um conceito que nos leva a identidade, 
nos leva àquilo que é vivido, sendo perpassado por relações de poder, conforme admite Carlos 
(2007). Então, isso nos ajuda a refletir sobre quão tardia foi a inserção das mulheres na cena 
político-institucional brasileira. No que tange ao voto, esse direito somente nos foi assegurado 
com a Constituição de 1934. Desde então, não obstante as desigualdades que emolduram as 
relações sociais de gênero, as mulheres seguem atuando no teatro político do país. Uma atuação 
ainda acanhada, a contar com o quantitativo daquelas que integram os espaços institucionais.  

Inúmeros são os exemplos nessa direção, da chegada à Suprema Corte, apenas no ano 
2000, ou à presidência da República, somente em 2010. No legislativo, como já apontado, que é a 
esfera decisória mais ocupada pelas mulheres, o limite médio dessa presença é de 10% do total de 
mandatos. Esse percentual se realiza no estado da Paraíba, que apenas em 1982 teve a primeira 
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deputada eleita. Atualmente, quatro parlamentares compõem a atual bancada de mulheres na 
Assembleia Legislativa8. 

Com o uso de slides e a exibição de um curtametragem9, dialogamos com a categoria 
gênero com base em muitas alegorias. Já em seu nome, a música de Chico Buarque, analisada na 
oficina, alude a relações familiares e a referências de classe. Na vida cotidiana, esses dois recortes, 
compreendidos como essenciais a temáticas de gênero, abrigam dimensões de negativadade que 
comportam questões que são muito caras às mulheres:  
a) Dizem respeito à tripla jornada de trabalho – fora e dentro de casa;  
b) reverberam em resistências à contratação de grávidas e a dificuldades quanto à ampliação da 

licença maternidade; 
c) são alusivas a salários mais baixos;  
d) envolvem o controle da sexualidade da mulher, a qual, no caso da música, “só se despe no 

escuro”;  
e) são relativas à violência doméstica, que torna a casa, contraditoriamente, um lugar inseguro. 

Uma violência ainda chamada de crime “passional”, que ajuda a escamotear as relações 
desiguais de poder que a tipificam. 

Na oficina, concluímos que, cotidianamente, essas negatividades são vividas de muitas 
maneiras, seja nas dores resultantes de agressões físicas ou verbais, seja de modo mais sutil. Daí 
porque, como exemplo, recuperamos um evento relacionado ao Dia Internacional da Mulher, 
promovido no campus III da UFPB, em março de 2017. Não por coincidência, em uma das 
atividades, um professor dirigiu-se ao público presente cumprimentando “a todos” com uma 
saudação de bom dia. A questão é que, no cumprimento, ao referir-se a todos, ele justificou o uso 
da desinência de gênero somente no masculino, anunciando: “(...) esse negócio de todas e todos 
não existe. Vou dizer como sempre se disse”10.  

Assim registrado, em sala de aula, reconhecemos que na escola já se ensina sobre gênero. 
Mais que uma maneira de “dizer como sempre se disse”, o professor assumiu a sua recusa a uma 
forma de equidade e de visibilidade. Uma recusa que tem como pauta uma maneira sutil de 
afirmar a intolerância e a discriminação. Ao recuperar aquele evento, fizemos um link com o 
Manual para o uso não sexista da linguagem: o que bem se diz... bem se entende. A publicação está 
disponível em: <http://www.observatoriodegenero.gov.br/menu/publicacoes/outros-artigos-e-
publicacoes/manual-para-o-uso-nao-sexista-da-linguagem>. 

Uma das envolvidas nas oficinas atentou para o fato de quão parecer casual o uso de uma 
lingugem sexista. Reflexiva, apontou para outra direção: sugeriu a necessidade do enfrentamento 
a um bordão que vem sendo bastante usado nos últimos tempos. Justificou a sua ideia sob o 
argumento de que tal bordão é marcado pelo intento de “diabolizar” as categorias gênero, identidade 
de gênero e igualdade de gênero.  

Refiria-se a “ideologia de gênero”, quando esta classifica aquelas categorias como 
instrumentos de “doutrinação de esquerda”, que se presta a denegrir a família cristã.  Na 
discussão, analisamos como esse bordão promove um desserviço à cena democrática, porque 
nega o debate, na medida que é assumido à luz de preceitos religiosos que buscam ordenar 
políticas educacionais que são públicas e devem ser laicas. Criticamente, essa negação foi 
pontuada como ideológica. 

Agindo idelogicamente, com um norte excludente e conservador, parte significativa dos 
congressistas conseguiu suprimir a categoria gênero do PNE (2014-2024). Naquele contexto, em 
2015, o MEC lançou uma Nota Ténica (NT) para subsidiar a construção do plano no âmbito dos 

                                                           
8 O número total de deputados na ALPB corresponde a 37 mandatos. 
9 2 minutos para entender a violência – violência doméstica. Roteiro e fotografia: Felipe Germano. 2 mim. 
Disponível em: <https://super.abril.com.br/videos/2-minutos-para-entender/2-minutos-para-entender-violencia-
domestica/>. Acesso em: 7 mar. 2017. 
10 Informação verbal. Fala proferida no evento Mulheres no Campus III, realizado no decorrer do mês de março de 
2017, no Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias da UFPB, em Bananeiras. 
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estados e dos municípios. O Ministério ressaltou que representações de gênero sempre foram e 
são construídas na vida social e no ambiente escolar, assinalando:  

 
A escola, historicamente, vem ensinando o que se institui como comportamento de 
meninos e meninas e organiza um conteúdo curricular com base em conceitos 
heteronormativos que grande parte das vezes não reconhecem a diversidade de desejos 
e de relações sexuais e afetivas11. 
 

Do mesmo modo, por reconhecer as opressões que discriminam comportamentos que 
descumprem expectativas hegemônicas de gênero, sendo essas de inspiração sexista e misógena, 
o documento também atestou a necessidade de se abrir espaço para outras representações, 
consoantes aos princípios inclusivos e democráticos, valorativos da diversidade, que são 
preconizados para a educação no país.  

Na conclusão, aquela Nota Técnica registra a recomendação para que gênero seja um 
tema debatido na escola e esteja presente nos currículos, com base nos estudos acadêmicos 
produzidos em várias áreas de conhecimento, com o fim de possibilitar o entendimento das 
“desigualdades históricas entre homens e mulheres, além de ser central na compreenção (e 
enfrentamento) de diferentes formas de discriminação e violência [...] que se reproduzem” na 
escola12. E o PNE tem relação direta com a feitura e normatização da BNCC, discutida até então.  

Todavia, depois do impedimento da Presidenta Dilma, com a formação do atual governo 
federal, o MEC centralizou a regulação da Base, sendo essa instituída no final de 2017 quanto 
Ensino Fundamental. Diferentes entidades profissionais e de trabalhadores da educação pontuam 
uma crítica contumaz em relação à interdição dos debates que deveriam redundar na conclusão 
do seu texto. 

Uma crítica que é adensada diante da postura igualmente centralizadora atinente à 
implantação da Reforma do Ensino Médio, nascida por Medida Provisória (!). Um reforma 
construída sem a consulta àquelas entidades e que veio a fragilizar em especial as Ciências 
Humanas, com repercussão sobre a oferta de Artes, Filosofia, Geografia, História e Sociologia no 
decorrer desse nível de ensino, tornadas disciplinas não-obrigtórias. 

Na Oficina realizada com as docentes, voltamo-nos para o texto da Base, quando ainda 
provisório. Nele, era registrado o compromisso com a valorização dos Direitos Humanos, com o 
reconhecimento das diferentes esferas de diversidade e com a afirmação da pluralidade. Na área 
de Linguagens, em específico, abundam referências a gênero, sob uma perspectiva textual, 
narrativa, literária e midiática.  

Mais especificamente quanto à História, a Base fazia três menções acerca dessa categoria 
no último ano do Ensino Fundamental: associada a temáticas voltadas para a diversidade cultural; 
referida como uma “construção” a ser avaliada na história recente; e indicada como imersa em 
um debate decorrido ao longo do último século. Portanto, no documento inicialmente pensado, 
tínhamos que a categoria estava posta, de algum modo. Estava. 

No texto final, a categoria gênero foi suprimida, a par da mesma lógica conservadora que 
ordenou o debate relativo ao PNE vigente. E o ministério se justificou, por meio da Secretária 
Executiva, em entrevista ao Portal G113:  

 
Não trabalhamos com ele (conceito de gênero). Nós trabalhamos com o respeito à 
pluralidade, inclusive do ponto de vista do gênero, de raça, de sexo, tudo. (...) Inclusive 

                                                           
11 Ministério da Educação – Secretaria da Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão 
(MEC/SECADI). Nota Técnica nº 24/2015, p. 2. Disponível em: 
<http://www.rcdh.ufes.br/sites/default/files/2015%20Nota%20Tecnica%20MEC%20n%C2%BA%2024%20-
%20Conceito%20Genero%20no%20PNE.pdf>. Acesso em: 2 fev. 2018. 
12 Conferir nota anterior, p. 4. 
13 Matéria intitulada “Veja 8 pontos de destaque na nova base curricular do ensino fundamental”. Disponível em 

https://g1.globo.com/educacao/noticia/veja-8-pontos-de-destaque-na-nova-base-curricular-do-ensino-

fundamental.ghtml 



 

e-ISSN: 2359-2796, v. 18, n. 1, 2018. XVIII Encontro Estadual de História – ANPUH-PB 

 

114 

fomos até procurados aqui (no MEC) por alguns que defendiam o uso de gênero e 
outros que eram contra. Nós não queremos nem ser contra nem a favor. Somos a favor 
da pluralidade, da abertura, da transparência e da lei. 

 
A Secretaria manisfesta que é a favor da lei, sugerindo que não atua sobre ela, na tentativa 

de tornar crível uma suposta postura de imparcialidade. Porém, de fato, o que se confirma é a 
supressão da discussão, sem que haja lugar para a sua problematização, formalmente. O caminho, 
então, segue pelas brechas identificáveis na Base, quando esta aponta para temas como pluralidade, 
diversidade, identidade. 
 
Ainda uma vez, os desafios 
 

Para finalizar, na reação a essa supressão de discussões sobre gênero (leia-se, em especial, 
identidade de e igualdade de), importa que problematizemos as relações desiguais de poder entre 
homens e mulheres.  Ao considerarmos todas as normativas educacionais apontadas neste artigo, 
esse é um meio para reagirmos à moldura supressiva imposta pela BNCC. Estamos legalmente 
amparadas/os, ante a opção pelo compromisso com a transversalidade de gênero, assumida pelo 
país.  

E esta era a franca disposição nas oficinas: o ensejo ao debate. Entre os terrenos férteis 
para para povoarmos os currículos, podemos citar as relações políticas, a começar pela dimensão 
territorial que, historicamente, limitou a cidadania, sendo essa perpassada por um conteúdo de 
gênero; ou o mundo do trabalho, tanto na vida privada quanto, principalmente, na esfera pública, 
o qual está muito presente nas publicações didáticas, em especial no que concerne ao 
desenvovimento do sistema capitalista. 

Em relação a esse último aspecto deixamos com as/os participantes a indicação do 
documentário Como se fosse da família (2013). Com duração de treze minutos, essa peça é bastante 
ditática e nos traz o depoimento de duas empregadas domésticas, cuja vida pessoal terminou por 
se confundir com a vida para o trabalho. O filme sinaliza discussões sobre a configuração do 
trabalho doméstico como “coisa” de mulher, permitindo-nos problematizar a construção de 
papeis de gênero a partir do lar/da família, bem como a partir dos lugares privado e público 
reservado às mulheres. 

De outro modo, nos remete à tardia regulação do trabalho doméstico no Brasil (Emenda 
Constitucional nº 72/201314; Lei Complementar nº 150/201515) e, sobretudo, nos leva às relações 
de exploração que lhe caracterizam, com amparo na dissumulada ideia de que não se trata de uma 
relação empregatícia, mas daquela de pertencimento à família. E esse suposto pertencimento 
termina por desautorizar a demanda por direitos, sendo esses não usufruidos pelas/os 
trabalhadoras/es16.  Acontece que a luta por direitos é justo aquilo que, na contemporaneidade, 
mais acompanha a história das mulheres e dos movimentos configurados a partir delas, a 
exemplo do mais orgânico dentre eles, que é o movimento feminista. 
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ENSINO DE HISTÓRIA E CULTURA AFRICANA E AFRO-BRASILEIRA: 
EXPERIÊNCIA DOCENTE NO ENSINO FUNDAMENTAL 

 
Manoel Caetano do Nascimento Júnior1 

 
Resumo: A História da África é marcada por estereótipos criados pelo caráter único e 
eurocêntrico de se contar História através de abordagens derivadas de séculos passados que 
marcam não só os africanos, como também pessoas e práticas culturais com sinais de suas 
diásporas. Desse modo, o ensino de História e cultura africana e afro-brasileira contribui para 
desmistificações de imagens errôneas sobre povos e descendentes deles, como também para o 
respeito à diversidade cultural através de ressignificações de identidades e memórias apoiadas em 
abordagens de caráter interdisciplinar e contínuo na sala de aula. Assim, através da experiência do 
Estágio Supervisionado III, onde lecionamos em nonos anos do ensino fundamental na Escola 
Estadual de Paulista (região metropolitana do Recife) – respectivamente turma e escola-campo do 
PIBID de História da UFPE o qual fazemos parte –, uma sequência didática foi planejada e 
executada para essa temática. Aparados por metodologias formativas, conduziremos o relato 
desta experiência conversando entre seu conceito e a sua aplicabilidade na escola. Contribuem 
para essa discussão Hernandez (2008), Munanga (2015) e Bittencourt (2011).  
 
Palavras-chave: História da África; Diversidade cultural; Estágio Supervisionado 
 
Introdução 
 

No Estágio Supervisionado III, desenvolvido na Escola Estadual de Paulista, situada em 
Paulista, região metropolitana do Recife, Pernambuco, buscou-se, após uma intensa observação 
do processo de ensino e aprendizagem de duas turmas do ensino fundamental II (9º B e 9ºC), 
analisar a organização e o funcionamento das salas de aula, no que concerne ao trabalho docente 
e ao comportamento dos alunos, para assim dar enfoque à intervenção pedagógica através de 
regências de aulas ao longo do estágio.  

Sabendo de possíveis intempéries no ensino da História e visando à melhoria na qualidade 
e apreensão dele pelos educandos, a metodologia da pesquisa-ação2 foi utilizada ao longo do 
estágio e serviu como forma expressiva de se conduzir processos de importância e valorização do 
estudo histórico visto de outro ângulo, ou seja, abordagens plurais e atualizadas.  

                                                           
1 Graduando do 8º período em História Licenciatura na Universidade Federal de Pernambuco e bolsista 
PIBID/CAPES na mesma instituição.  
E-mails: graziequeirozgago@gmail.com   manoel_nascimento01@hotmail.com  
Orientador: Prof. Dr. José Bento Rosa da Silva, Prof. Adjunto da Universidade Federal de Pernambuco. 
Departamento de História. Centro de Filosofia e Ciências Humanas. 
2 Metodologia que articula o conhecer e o agir num viés que tende ao social, comunicativo e também atuante 
(Thiollent, 2005). Quando se trata de promoção de práticas docentes atualizadas a pesquisa-ação pode vir a suprimir 
problemas dentro da escola visto que ela considera o professor como um curioso contínuo de sua prática e objetiva 
estabelecer ações que resultem em ganho para os envolvidos. “Partir de um problema definido pelo grupo, usar 
instrumentos e técnicas de pesquisa para conhecer esse problema e delinear algum plano de ação que traga algum 
benefício para o grupo” (ANDRÉ, 2006, p.33). 
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Para a organização das atividades a serem realizadas e dos conteúdos posteriormente 
discutidos no âmbito escolar, seguimos as etapas relacionadas à pesquisa-ação descritas por 
Thiollent (2005) e adaptados à nossa realidade da escola. Foram elas: 

1ª etapa: inserção na Escola Estadual de Paulista e escolha das turmas através das 
observações de aulas do professor supervisor; 

2ª etapa: caracterização dos grupos-classe escolhidos, neste caso os 9º anos B e C e 
colocação de problemas existentes no ensino de História; 

3º etapa: planejamento de ensino para posteriores regências dos grupos classe; 
4ª etapa: avaliação do processo de ensino-aprendizagem.  
Durante os cinco meses de estágio supervisionado que contou com observações e 

regência das aulas, tentamos pensar nas deficiências encontradas no 9º B e 9ºC e agir diretamente 
nelas de acordo com a maneira que refletimos e dialogamos com História e o ensino dela.  

 

Por que ensinar História da África nos 9ºs anos B e C? 
 

A nossa relação com a Escola Estadual de Paulista é interessante. Somos bolsistas do 
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, (PIBID), há dois anos. No último ano, 
2015, a Escola Estadual de Paulista foi onde um de nós trabalhou. 
 Durante o PIBID, nós graduandos temos que promover também atividades extraclasses 
com o grupo participante do projeto. Gostamos dessa temática – História da África e da cultura 
afro-brasileira – e achamos muito importante levá-la para as escolas, mas houve postura de 
escanteamento por parte da escola diante da escolha em tratar sobre África e assuntos 
relacionados a ela (HERNANDEZ, 2008). 
 Na escola que é, em sua maioria, não negra, cenas de discriminações e preconceitos foram 
presenciadas. O cabelo crespo da menina que é alvo de piadas, a cor preta do garoto e seu 
“amigo” que o chama de “macaco”, os traços fenotípicos de alguns alunos como propósito de 
zombarias e risadagem.3  

Casos assim assustam, pois tudo acontece de forma tão naturalizada que, quando alguém 
ousa tocar no assunto,é visto como errado. Isso lembra algo dito por Kabengele Munanga (2012) 
de que “o nosso racismo é um crime perfeito4”.  

Como o professor-supervisor, já no estágio supervisionado, permitiu que nós 
escolhêssemos o tema a ser dado durante as regências ministradas, optamos então por ensinar a 
História de uma África a partir da historiografia africana e não apenas africanista, não somente 
pelo olhar europeu ou pelo que consta nos livros didáticos ainda não atualizados. 

A discussão referente às relações raciais nas escolas brasileiras tem adquirido mais ênfase ao 
longo dos anos e vem sendo alvo de pesquisas e estudos recentes. O preconceito racial é uma 
violência que influencia a democracia na escola. Não discutir sobre o assunto o mascara e atua 
diretamente na ausência de democracia e construção da identidade dos alunos negros dentro do 
âmbito escolar. 

Entender que o racismo é um problema social e ratificar que a escola apenas reproduz 
esse ato é considerar a atuação docente passiva, bem como desconsiderar a importância da escola 

                                                           
3 “Foi a comparação dos sinais do corpo negro (como o nariz, a boca, a cor da pele e o tipo de cabelo) com os do 
branco europeu e colonizador que, naquele contexto, serviu de argumento para a formulação de um padrão de beleza 
e de fealdade que nos persegue até os dias atuais     Será que esse padrão está presente na escola? A existência de um 
padrão de beleza que prima pela “brancura”, numa sociedade miscigenada como a nossa, afeta ou não a nossa vida 
nas diferentes instituições sociais em que vivemos?” (GOMES, 2002). 
4 Crime de racismo baseado no mito da democracia racial, na ideia de que as três “raças” no Brasil viviam e vivem 
em cordialidade, logo todos os indivíduos teriam a mesma oportunidade neste país.  Mito, pois é sabido que há uma 
parcela da sociedade brasileira que detém de privilégios e que a pobreza e a riqueza aqui tem cor. Que o racismo 
existe, pois foram introjetadas e naturalizadas ideais de superioridade dos brancos em detrimento dos negros.  
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na construção dos indivíduos e como espaço de reflexão, contestação e mudança social 
(MOURA, 2013). 

Consideramos, assim, que essa temática pôde auxiliar no tocante à percepção de como é 
importante estudar História da África e atinar para o modo como pessoas compreendem 
dinâmicas sociais e culturais expostas em atitudes práticas, no dia a dia, ali mesmo na sala de aula.  
 Por fim, apoiados na Lei 10.639/03, que obriga o ensino de História da África nas 
escolas, e nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais 
(2005), iniciamos as nossas regências. 
 
O Planejamento do Ensino 

 
Libâneo (2002) nos lembra da importância do planejamento do ensino através de 

reflexões e ações que tornem a prática docente coerente quando pensada de acordo com o 
contexto específico escolar e com as demandas do grupo-classe.  

A partir do dia 22 de outubro de 2015, iniciamos as regências e finalizamos com 8 aulas 
dadas em cada turma. Cada turma continha aproximadamente 45 alunos com 2 aulas de História 
por semana e não eram geminadas, logo tínhamos que preparar aulas de 50 minutos. 

 O plano de ensino teve o título “Revisitando o continente africano” e o objetivo central 
do plano de ensino era desmistificar e questionar as representações de África para os alunos, 
refletida, consequentemente, em seus traços diaspóricos. O livro didático dos alunos traz como 
tema “descolonização da África”, como se não tivesse havido História da África anterior à 
colonização europeia.  

O fato de não falar sobre África nas escolas, ou, quando falada, usar temas ligados à 
escravidão, miséria, guerras e afins faz com que principalmente crianças associem a população 
africana bem como seus traços culturais de diáspora com repulsa, desdém e discursos 
discriminatórios que repetem a violência historicamente construída e destinada a esse continente.  

Sendo assim, o nosso objetivo principal foi desmistificar construções sociais criadas em 
torno da África mostrando que não existe “história única” – expressão essa utilizada pela 
escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie5. 

Logo na primeira aula, trabalhamos com os alunos sobre a historiografia. Entretanto, em 
nenhum momento precisamos falar essa palavra – historiografia – que carrega consigo um 
conceito indissociável à escrita da História (CERTEAU,2002) até que eles estivessem preparados 
para ouvir.  

Na verdade, eles mais fizeram sozinhos do que com nosso auxílio. Passamos um vídeo6 
que poderia ser interpretado de diferentes maneiras e pedimos para que cada um fosse dizendo o 
que viu. Assim, explicamos que o mesmo acontecimento histórico pode ser contado de diferentes 
olhares dependendo de quem conte e de suas intenções diante daquilo. Em seguida, pedimos 
para que cada um escrevesse em uma folha algumas palavras que vinham na mente quando eles 
pensavam em África.  Guardamos essas folhas, pois elas seriam muito importantes nesse 
processo, visto que na última aula também pediríamos o mesmo exercício. Depois das folhas 
entregues, trouxemos para o debate a maneira como os europeus contaram e contam a História 
da África e suas possíveis intenções com isto.  

                                                           
5Discurso da escritora nigeriana Chimamanda Adichie em ocasião do evento Tecnology, Entertainment and Design 
(TED).  
Disponível em: 
https://www.ted.com/talks/chimamanda_adichie_the_danger_of_a_single_story/transcript?language=pt-br. 
Acesso em: 19.02.2016.  
6 “Cuerdas” 01. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=mGK-MoDqNSQ . Acessado em: 
19/02/2016.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=mGK-MoDqNSQ
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É importante ressaltar que todos os conteúdos utilizados por nós nas aulas lecionadas 
concatenaram com o objetivo geral da regência. Em anexo, segue o planejamento de ensino das 
turmas em que constam os conteúdos. 

A metodologia utilizada, sabendo das necessidades dos alunos, visou a aulas 
diversificadas. Usamos o método expositivo/dialogado, não àquele que só o professor fala, mas o 
que aceita interferências e indagações dos alunos. (LIBÂNEO, 2002, p.161). Usamos slides e 
vídeos para mostrar visualmente aspectos do assunto – demonstração e ilustração –, também 
fizemos, nós e os alunos, leituras em voz alta – exemplificação. A questão das leituras em voz alta 
foi importante no processo, visto que observamos certo desinteresse dos alunos por elas.  

Também usamos o método do trabalho em grupo que, ainda de acordo com Libâneo 
(2002), proporciona cooperação entre os alunos na realização da tarefa, além disso, expande a 
capacidade de verbalização, para que eles possam se posicionar e defender seus pontos de vista. 

Os recursos didáticos utilizados visaram à aproximação dos alunos com aspectos 
próximos de suas vivências para conseguir intencionalmente deles mais interesse pelo estudo 
(BITTENCOURT, 2011). Percebemos os alunos como jovens conectados, que gostam de 
imagens e de recursos chamativos, como animações em vídeos e músicas. Por outro lado, 
também os reconhecemos como não leitores. Logo, nas aulas exploramos o uso de vídeos, como 
também de videoaulas e slides, mas também de textos escritos.  

Em uma das aulas, levamos vários recortes de imagens acompanhadas de textos que 
continham aspectos culturais afro-brasileiros: danças, comidas, gestos, costumes, e pedimos para 
que os alunos trabalhassem conjuntamente conosco contando sobre o que conheciam e 
descobrindo através da leitura das imagens e dos textos sobre o que não sabiam.  

Em outra aula, o objetivo era mostrar a importância da oralidade em alguns países da 
África. Pedimos para os alunos escreverem em papéis algum ensinamento oral apreendido por 
eles e que consideravam importante; posteriormente contamos a eles duas histórias orais 
africanas. A História do surgimento do Reino Mali e o conto do surgimento do mundo.  

Em seguida, fomos conversando sobre griôs7, sobre como é possível fazer história não 
apenas escrita nos livros, mas também oral e, no final da aula, mostramos um vídeo de griôs 
contemporâneos.  

Nos dois exercícios supracitados, a intenção foi despertar identidade e empatia dos alunos 
com os temas de maneira que percebessem que falar de África é falar também de cada um deles. 

Sendo assim, consideramos nossas aulas construtivistas no sentido que partimos da 
simplicidade reconhecendo a bagagem dos alunos, do diálogo, de explicações pacientes e do 
reconhecimento dos grupos-classe para atingir a seguinte complexidade também necessária. 
Logo, alcançamos não só objetivos cognitivos, mas também afetivos, que são de grande 
importância para construir conhecimentos na percepção de serem indissociáveis se o objetivo for 
atender às necessidades de aprendizagem (PILETTI,2011). 
 
Resultados  
 

Trazemos aqui novamente o objetivo geral das regências (“desmistificar e questionar as 
representações de África”), e através da atividade da 1ª aula e a atividade da última, afirmamos 
que ele foi atingido. Durante a primeira atividade, quando pedimos para que os alunos 
escrevessem individualmente no papel palavras que vinham na mente, quando ouviam o nome 
“África”, após a recolha, nós solicitamos que eles fossem falando o que escreveram para que 
escrevêssemos no quadro e comentássemos com eles o motivo da escolha das palavras.  

A seguir está o quadro com as palavras mais escritas: pobreza, cultura dos escravos, 
elefantes, desigualdade, selvagens, entre outras. 

                                                           
7Griôs nas culturas africanas, principalmente às da região ocidental do continente, são pessoas que através da 
oralidade contam histórias e transmitem o conhecimento de gerações em gerações. Podem contar através da fala, do 
canto, de representações teatrais, entre outros (HERNANDEZ, 2010.p32-35). 
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Figura 1. Quadro com as palavras da primeira atividade da 1ª aula. Fonte: imagem tirada pelos autores 

 

Na última das aulas, pedimos para que novamente os alunos fizessem essa mesma 
atividade com palavras que vinham na mente agora quando eles pensavam em África, a maioria 
das respostas foi: conhecimento, neve na África, cultura, griôs, respeito com os mais velhos, 
existência de período pré-colonial, máscaras de divinas formas, entre outras.  

 
 
             
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Concluímos que o objetivo pôde ser alcançado na medida em que os alunos conheceram 
sobre a diversidade do continente africano e puderam perceber que a História da África não pode 
ser limitada, estereotipada e contada por um único ponto de vista.  

 
Uma África que no final das contas, associa-se também às expectativas de muitos 
outros milhões de humanos excluídos e crescentemente privados de segurança social 
política e econômica. Portanto, que o estudo do continente possa conduzir à melhor 
compreensão do mundo e da sociedade brasileira, contribuindo para a sua 
transformação rumo a uma sociedade justa e em equilíbrio para consigo mesma 
(SERRANO, 2007. p.35). 

 
 Discutir o ensino de História da África e cultura afro-brasileira nas escolas é lembrar que 
o exercício da cidadania não pode ser constituído como privilégio para poucos, é necessário 
promover políticas de igualdade, justiça e solidariedade. Se um lugar como a escola reflete os 
dilemas da sociedade e se consideramos ela capaz de formar cidadãos ativos e conscientes de sua 
prática, é indiscutível ampliar o debate, profissionalizar os educadores e estabelecer experiências 
modificadoras que promovam auto-estima e bem-estar.                     

 

 

Figura 2: Atividade de uma aluna na última aula da regência. Fonte: imagem tirada pelos autores 
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ANEXO I  
PLANO DE ENSINO  

ESCOLA ESTADUAL DE PAULISTA 

ANO/SEM – SÉRIE   – TURNO – TURMA 

2015 /9º ANO / MANHÃ - B/C 

3°BIMESTRE 
 

TÍTULO: Revisitando a História do continente africano  
 
OBJETIVO: Desmistificar e questionar as representações de África para os alunos refletidas 
consequentemente em seus traços diaspóricos.  
 
CONTEÚDOS:  

 

 Debate Historiográfico em torno da África e dos africanos no século XIX 

 Geografia física do continente africano  

 Representações dos negros e influência na identidade da criança negra  

 Importância da oralidade na História tradicional africana  

  Contribuições sociais, políticas e culturais da África no mundo  

 Influências e heranças africanas no Brasil  

 A relação de dominação política e mental da Europa em relação à África 

 Descolonização da África com ênfase nos países mais próximos culturalmente do Brasil 
 
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 
Aulas dialogadas que promovam a interação e que possibilitem a percepção dos conhecimentos 
prévios dos discentes para que sejam utilizadas abordagens, conceitos e problemáticas dos conteúdos 
abordados de acordo com o contexto da turma; utilização de diferentes materiais didáticos e recursos 
audiovisuais com o intuito de promover maior interesse, comunicação e participação dos alunos nas 
atividades pedagógicas. 
 
PROCEDIMENTOS AVALIATIVOS: 
 
Perceber em diferentes momentos das aulas a participação, evolução e aproximação dos educandos 
com as temáticas discutidas; atividades individuais e coletivas que envolvam majoritariamente 
interpretação dos diferentes materiais didáticos em suas múltiplas linguagens, debates orais e análise 
de textos. 
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ABDIAS NASCIMENTO: EXPERIÊNCIAS E ESCRITOS PARA A EDUCAÇÃO 
ÉTNICO-RACIAL 

Elisa Ferreira Teixeira

 

Elio Chaves Flores (Orientador)** 
 

Resumo: Este trabalho tem o objetivo de discutir a importância do uso das experiências e 
escritos dos intelectuais negros para a conscientização nas salas de aula. Para o alcance desse 
objetivo foi usada a trajetória de Abdias Nascimento, que ficou conhecido por ser um sujeito de 
grande relevância para as lutas e projetos direcionados à população negra. Além disso, a história 
desse pensador é um retrato do negro no Brasil e, por isso, a discussão sobre os seus projetos e 
obras fará com que os alunos enxerguem a realidade desses povos em nosso país e reflitam sobre 
a importância da história afro-brasileira e africana para a construção e melhoramento da nossa 
sociedade. 
 
Palavras-chave: História afro-brasileira, Abdias Nascimento, Conscientização. 
 
Introdução 
 

O Brasil e a sua história sofreram uma grande influência do pensamento eurocentrista em 
vários âmbitos da sociedade, e um desses locais é a escola, que predominantemente ainda leciona 
assuntos que tem um olhar voltado para uma história com configurações exteriores, e com isso 
tem-se o esquecimento dos sujeitos que realmente foram importantes para a história e 
desenvolvimento do nosso país: os índios e os negros. A história e cultura desses povos por 
muito tempo foi renegada e excluída do âmbito escolar e social, e por isso que essas duas leis: a 
10.639, de 2003 e 11.645, de 2008 foram de grande importância para uma educação multirracial, 
preocupada com o conhecimento e valorização da diversidade cultural. Segundo Kabengele 
Munanga, a educação com estes objetivos é de grande valor pelo fato de:  

 
Tanto as antigas migrações combinadas com o tráfico negreiro e a colonização dos 
territórios invadidos, quanto as novas migrações pós-coloniais combinadas com os 
efeitos perversos da globalização econômica, criam problemas na convivência pacífica 
entre os diversos e os diferentes. Entre esses problemas têm-se as práticas racistas, a 
xenofobia e todos os tipos de intolerâncias, notadamente religiosas. As consequências 
de tudo isso engendram as desigualdades e se caracterizam como violação dos direitos 
humanos, principalmente o direito de ser ao mesmo tempo igual e diferente. Daí a 
importância e a urgência em todos os países do mundo, em implementar políticas que 
visem ao respeito e ao reconhecimento da diferença, centradas na formação de uma 
nova cidadania por meio de uma pedagogia multicultural.1 
 

 O estudo da história afro-brasileira na sala de aula é essencial para o entendimento da 
trajetória do negro no Brasil, que remonta desde a época da colonização até os dias atuais, e a 

                                                           
 Graduanda em História- UFPB, Bolsista de Iniciação Científica- CNPQ 
**  Professor Departamento de História/Orientador - CNPQ  
1 MUNANGA, Kabengele. Por que ensinar a história da África e do negro no Brasil de hoje? Revista do Instituto 
de Estudos Brasileiros, Brasil, n.62, 2015, p.21.  
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partir disso entender como se desenvolveu o racismo, a discriminação e a visão do negro como 
ser inferior e incapaz. É também importante mostrar o “outro lado” da história, onde temos a 
conscientização dos alunos para uma visão realista dos acontecimentos históricos, demonstrando 
o verdadeiro papel do afrodescendente na nossa história e quais foram os meios usados para lhe 
tirarem essa posição.  
 Sabendo da relevância da história afro-brasileira para a educação, a proposta deste 
trabalho é fazer com que os escritos e as experiências do intelectual negro Abdias Nascimento 
sejam visibilizados para a compreensão dos percalços e problemas que o negro enfrentou em 
vários períodos da história brasileira. A vida e os escritos de Nascimento são uma fonte para a 
demonstração do racismo intrínseco da nossa sociedade, da discriminação que ainda é muito 
frequente, das várias lutas de que fez parte em prol da população negra e das suas conquistas para 
um novo molde de vida para os seus irmãos de cor. Portanto, o trabalho intelectual desse autor é 
uma relevante contribuição para o reconhecimento e a valorização da história, das expressões 
culturais e das memórias do povo negro, e acaba por oferecer a percepção dos negros como 
agentes, sujeitos históricos e intelectuais de seu tempo. No caso de Abdias, tem-se um sujeito que 
fala a partir de uma experiência própria: a de ser negro numa sociedade racista e de ter orientado 
os seus estudos e as suas lutas a partir da criação de alternativas antirracistas. 
 
A trajetória de Abdias Nascimento 
 

Abdias Nascimento nasceu em Franca, interior de São Paulo, no dia 14 de março de 1914, 
época ainda marcada pelas cinzas das lutas abolicionistas. A família de Abdias Nascimento era 
formada pela mãe, Georgina, conhecida como dona Josina, o pai, José, e sete filhos. A avó 
materna, dona Ismênia, havia sido escrava, e assim como ela, também moravam em Franca 
muitos outros negros que viveram na condição de cativos. Durante a sua infância estudou em um 
Grupo Escolar e já adolescente conseguiu adentrar em um curso secundário de contabilidade, e 
foi esse curso que lhe proporcionou os seus primeiros empregos no ramo, mas antes disso já 
havia feito vários biscates, como entregador de pão e leite, ajudante em farmácia, para suprir as 
despesas de casa. Desde a sua infância, Abdias não se ajustava ao meio em que vivia, 
principalmente em relação ao preconceito racial, nunca ficava calado perante as discriminações, 
sempre as retrucava e procurava reverter esse tipo de comportamento. Desde muito cedo ele foi 
sensibilizado pelo sofrer da sua gente, pela saga de seu povo, e carregou essa “revolta” por toda a 
sua vida.  

Logo após a formatura no curso de contabilidade, em 1929, Abdias decidiu que iria morar 
em São Paulo e é neste período que conseguimos começar a enxergar o interesse dele pela 
militância. Abdias serviu ao Exército e nesse meio tempo começou a participar da Frente Negra 
Brasileira (FNB), considerando o período de militância como sendo de grande importância para a 
sua vida: Aquela militância na Frente Negra trouxe uma série de descobertas importantes, e 
também me permitiu ir construindo um novo tipo de consciência, uma visão mais ampla das 
problemáticas raciais.2  É também nesse cenário da militância que aconteceram alguns episódios 
que o fazem querer se mudar para o Rio de Janeiro, pois ele vira uma “carta marcada” para a 
polícia. Um ponto muito importante da estada de Nascimento no Rio de Janeiro foi o encontro 
dele com as raízes negras, ou seja, a cultura negra. Ele frequentou terreiros e passou a conviver 
com outros tipos de intelectuais, essa vivência fez com que ele mudasse o seu olhar e desvendasse 
um novo mundo. É também nessa época em que ele voltou a servir ao exército e organizou um 
dos seus primeiros Congressos, o Congresso Afro-campineiro. Nesse contexto, ele acabou 
passando uma temporada em São Paulo trabalhando, mas, depois de um tempo, decidiu retornar 
ao Rio de Janeiro, e é nessa volta que ele funda com mais alguns amigos e intelectuais a Santa 
Hermandad Orquídea, onde havia a vontade de propagação e aperfeiçoamento do pensamento dos 

                                                           
2 SEMOG, Éle; NASCIMENTO Abdias. Abdias Nascimento: o griot e as muralhas. Rio de Janeiro: Pallas, 2006, 
p. 78.  
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intelectuais participantes. Com a Hermandad Abdias viajou para alguns lugares, como a Amazônia, 
Andes, Argentina, e são nessas viagens que ele reencontra seu grande interesse por teatro e decide 
fundar, quando voltar ao seu país, um teatro voltado à população negra. 

 Abdias regressa ao Brasil e é preso, em razão de incidentes de combate à discriminação 
racial, e na penitenciária do Carandiru Abdias começa o seu experimento de teatro com os 
presos, que ficou conhecido como “Teatro do Sentenciado”, e quando sai da prisão traz consigo 
uma vontade de solidificar a sua vontade de inserir o negro no teatro, fundando nessa época o 
Teatro Experimental do Negro (TEN), especificamente em 1944. O TEN buscava resgatar os 
valores da pessoa humana e da cultura negro-africana, negados por uma sociedade dominante, 
sendo assim, o TEN tinha o objetivo da valorização social do negro no Brasil. Ademais, o TEN 
foi o responsável por diversos espetáculos, mas também ministrava cursos, como os de história 
da África e também ensinava a ler. Além disso, foi fundado o Comitê Democrático Afro-
brasileiro em 1945. Ao longo das décadas de 50 e 60, Abdias militou pelo movimento negro em 
congressos, encontros e protestos que esta parcela da população promovia, muitas vezes sob a 
liderança do próprio.   

Com o golpe militar de 1964, no entanto, a militância negra enfrentou forte repressão por 
parte dos governos. A posterior promulgação do AI-5 em 1968 proibiu oficialmente a militância 
negra antirracista, o que levou Abdias a buscar exílio nos Estados Unidos, o exílio se transformou 
em um meio eficaz de extensão da luta contra o racismo no Brasil. Na sua volta ao Brasil, Abdias 
fundou o IPEAFRO - Instituto de pesquisas e estudos afro-brasileiros e realizou o 3º Congresso 
de Cultura Negra das Américas. A luta no campo da política se abria como um novo meio de 
atuação para o alcance de vários objetivos e projetos para a comunidade negra no Brasil. Em 
1982, participando de suas primeiras eleições, Abdias foi eleito para o posto de Deputado Federal 
pelo Rio de Janeiro, sob a bandeira da luta contra o racismo e em 1991 Abdias chegou ao Senado. 
Ele foi o responsável por projetos de grande valor, um deles foi a oficialização do dia 20 de 
novembro como dia da consciência negra. Com toda essa trajetória, podemos perceber que 
Abdias Nascimento foi um sujeito importante para a resistência negra, pois buscou de todas as 
maneiras a inserção do negro na sociedade em que vivia, combateu o racismo e procurou uma 
melhor condição de vida para o seu povo e, a partir disso, tem-se novas experiências e grandes 
feitos para a luta negra. 
 
O genocídio do negro brasileiro: retrato de um Brasil racista 
 
 Entre os vários escritos de Abdias Nascimento podemos encontrar a demonstração e a 
denunciação dos vários problemas e aparências que o nosso país quer esconder, um deles é o 
racismo. Este intelectual escreve verdades amargas que até os dias atuais têm um peso relevante 
na nossa vivência, verdades estas que colocam à tona os reais problemas do negro neste espaço e 
buscam estabelecer novas formas de percepção e análise da realidade social em que estão 
inseridos. Sabendo disso, a obra O genocídio do negro brasileiro mostra-nos o outro lado da história 
brasileira, face esta que foi omitida e encoberta pela ideologia da democracia racial que propagou 
a convivência harmônica entre brancos e negros, igualdade de oportunidades sem interferências 
raciais ou étnicas e, a partir disto, esta obra tem o objetivo de discutir sobre: 

 
(...) a importância do negro como ator social relevante à sociedade brasileira, 
especialmente a crítica a um modelo social construído a partir de hierarquias raciais, 
poderão contribuir à elucidação e compreensão sobre as reais consequências da 
escravidão aos negros brasileiros, e talvez possam demonstrar também a atualidade do 
debate sobre a condição social do negro no Brasil. 3 
 

                                                           
3 PEREIRA, André Luis. O pensamento social e político na obra de Abias do Nascimento. Dissertação 
(Mestrado em Sociologia) - Instituto de filosofia e ciências humanas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
Rio Grande do Sul, 2011, p. 18.  
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Um dos primeiros pontos abordados pelo autor na obra é uma questão abordada por 
diversos intelectuais: a ideia de que a escravidão no Brasil foi mais humanitária, benevolente, e o 
negro foi visto como dócil e obediente, e por conta disso foi possível o desenvolvimento de um 
convívio harmônico entre o colonizador e o colonizado. Há nitidamente a tentativa de mascarar a 
ideologia imperialista e distorcer o passado africano, e também podemos enxergar a minimização 
da culpa do opressor e a justificação do sistema escravocrata. Mas, sabe-se que a realidade da 
colonização e da escravidão foi outra:  

 
Essa rabulice colonizadora pretendia imprimir o selo de legalidade, benevolência e 
generosidade civilizadora à sua atuação no território africano. Porém, todas essas e 
outras dissimulações oficiais não conseguiram encobrir a realidade, que consistia no 
saque de terras e povos, e na repressão e negação de suas culturas – ambos sustentados 

e realizados, não pelo artifício jurídico, mas sim pela força militar imperialista.
4 

 
Outro tema de grande importância é também denunciado nessa obra: a exploração sexual 

da mulher africana. Segundo Nascimento, a mulher negra foi vista como objeto de prazer pelos 
colonizadores, e atualmente ainda enfrenta problemas muito semelhantes: Ainda nos dias de hoje, 
a mulher negra, por causa da sua condição de pobreza, ausência de status social, e total 
desamparo, continua a vítima fácil, vulnerável a qualquer agressão sexual do branco.5 A violação e 
subjugação sexual cometido contra a mulher negra pelo homem branco são práticas ainda 
corriqueiras ao longo dos tempos, das gerações.  

O branqueamento da raça africana também é um ponto importante neste livro, o autor 
deixa claro que o negro era visto como problema para a evolução e melhoramento do país e por 
isso a cor negra deveria ser erradicada. Os setores dominantes do país, entre o final do século 
XIX e começo do século XX, almejavam uma sociedade mais branca, voltada para os preceitos 
europeus, e por isso a raça negra era vista como empecilho para o alcance desses objetivos. 
Sabendo disso, a discussão em torno da mestiçagem foi de grande relevância para esse momento 
histórico, a mestiçagem ora foi muito criticada e ora foi tida como caminho de solução para o 
problema da raça negra. Segundo Kabengele Munanga, a mestiçagem como solução tinha o 
objetivo de criação de uma sociedade unirracial e unicultural, pois haveria a construção de uma 
sociedade a partir do modelo hegemônico racial e cultural branco, causando o (...) genocídio e o 
etnocídio de todas as diferenças para criar uma nova raça e uma nova civilização (...).6 

O autor também coloca a discriminação como um dos pontos centrais de seu livro, pelo 
fato das feridas da discriminação ainda estarem “abertas” na realidade social do nosso país. De 
acordo com Abdias: 

Se os negros vivem nas favelas porque não possuem meios para alugar ou comprar 
residência nas áreas habitáveis, por sua vez a falta de dinheiro resulta da discriminação 
no emprego. Se a falta de emprego é por causa de carência de preparo técnico e de 
instrução adequada, a falta desta aptidão se deve à ausência de recurso financeiro. Nesta 
teia, o afro-brasileiro se vê tolhido de todos os lados, prisioneiro de um círculo vicioso 
de discriminação – no emprego, na escola – e trancadas as oportunidades que lhe 

permitiram melhorar suas condições de vida, sua moradia, inclusive.
7 

 
Com base nesses trechos, nota-se que o pensamento de Nascimento foi construído a 

partir de opiniões próprias e realistas acerca da vida do negro no cenário brasileiro, e também das 
consequências que o racismo e discriminação causaram. Além disso, é perceptível que as suas 

                                                           
4 NASCIMENTO, Abdias do. O Brasil na mira do pan-africanismo. 2.ed. Salvador: EDUFBA: CEAO, 2002, p. 
89-90.  
5 Id. Ibid., p. 103. 
6 MUNANGA, Kabenguele. Rediscutindo a mestiçagem no Brasil: identidade nacional versus identidade 
negra. Rio de Janeiro: Vozes,1999, p.90.  
7  NASCIMENTO, Abdias do. O Brasil na mira do pan-africanismo. 2.ed. Salvador: EDUFBA: CEAO,2002, p. 
131. 
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ideias ultrapassaram as décadas com um ar de contemporaneidade, pois essas questões ainda 
perpassam o nosso cotidiano e por isso devem ser tratadas nas escolas. 

 
A história de um “negro revoltado” e a construção de uma educação conscientizadora 
 
 Segundo Paulo Freire, a educação tem o dever de conscientizar o aluno e esse processo se 
torna importante pelo fato de proporcionar relevantes mudanças:  

 
Quanto mais conscientização, mais se “desvela” a realidade, mais se penetra na essência 
fenomênica do objeto, frente ao qual nos encontramos para analisá-lo. Por esta mesma 
razão, a conscientização não consiste em “estar frente à realidade” assumindo uma 
posição falsamente intelectual. A conscientização não pode existir fora da “práxis”, ou 
melhor, sem o ato ação – reflexão. Esta unidade dialética constitui, de maneira 

permanente, o modo de ser ou de transformar o mundo que caracteriza os homens.8 
 

 A conscientização tem o objetivo de desenvolver um olhar mais crítico da realidade, e a 
partir disso tem-se o desvelamento da mesma e dos mitos que a rodeiam. O homem, a princípio, 
tem uma visão ingênua da realidade que o rodeia, e ao adotar um olhar crítico sobre o seu meio 
chega-se à conscientização. Quanto mais conscientização houver, mais há aproximação com a 
realidade. A partir disso, pode-se dizer que o compromisso histórico faz parte da conscientização, 
pois o homem é capaz de construir a história através desse processo. A educação pode ser um 
sistema que “domestica o homem” ou que “o liberta”, no primeiro caso a prática de uma 
educação que conscientiza não é possível ao todo, enquanto no segundo caso o processo é, em si 
mesmo, conscientização. Assim, Paulo Freire reafirma o compromisso histórico que a 
conscientização implica.  

Sabendo disso, a inserção da história e cultura africana na educação a partir da vida e 
escritos de um intelectual negro é um caminho para a transformação dos alunos, pois visa a 
erradicação do preconceito, das discriminações e de tratamentos diferenciados, e também busca 
acabar com o modelo opressor e alienante da educação dominante. Além disso, o estudo da 
cultura e da história afro-brasileiras está orientado pela sua relevância histórica, pelo direito à 
história e pelo dever de memória.  

O uso do pensamento de um intelectual negro até então é excluído do meio educacional, 
mas sabe-se que é a partir da educação que esse pensamento deve ser disseminado para provocar 
transformações na visão dominante. Abdias Nascimento nos dá uma lição sobre a contribuição 
dos negros à civilização humana igualitária em todos os sentidos, tanto para a aquisição da 
cidadania plena quanto para o respeito às matrizes culturais dos grupos que foram dominados e 
inferiorizados, e a partir disso é possível construir uma educação que rejeita qualquer forma de 
discriminação e preconceito. O trabalho intelectual desse autor é uma contribuição para o 
reconhecimento e a valorização das expressões culturais, história e memórias do povo negro. 

 O relato da vida de um intelectual negro não apenas reconstrói a sua história pessoal, 
mas também uma história coletiva, pelo fato da sua vivência estar voltada à comunidade negra. A 
partir disso, o discurso de Abdias nos oferece a percepção dos negros como agentes, sujeitos 
históricos e intelectuais de seu tempo. 

A educação voltada para a diversidade cultural e étnico-racial a partir do discurso negro 
buscará:  

Os processos educativos que resultam da prática de combate à discriminação racial 
presentes nas trajetórias de vida dos(as) intelectuais negros(as) são consequência do 
aprender e ensinar, aprender e ensinar que se processa na sua vivência familiar, 
profissional e no repassar experiência para os mais jovens. Nesses processos educativos 
se estabelece uma relação de alteridade, nesta relação, não existe espaço para a 
manipulação de uma pessoa sobre outra, mas prevalece o respeito ao outro, ao 

                                                           
8 FREIRE, Paulo. Conscientização: teoria e prática da libertação: uma introdução ao pensamento de Paulo 
Freire. São Paulo: Cortez & Moraes,1979, p. 15. 
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diferente, dá-se um processo de troca de experiências. Existe o reconhecimento de que 
somente se constrói algo se houver comunicação com o outro e a valorização da 
diferença. A formação humana se dá também a partir do momento que diante do outro 
diferente acontece o reconhecimento de si próprio(a) como sendo diferente, reconhece-
se na outra pessoa valores que ainda não se têm em si próprio(a), mas que se pode 
aprender com a outra pessoa. Aprendendo com ela, também se pode ensinar coisas que 
se aprende nessa troca, pode-se construir novos conhecimentos. 9 

 

 Aprender a partir da vida e escritos de um intelectual negro nos permite construir novos 
conhecimentos. As experiências, os saberes, as conquistas, as dificuldades podem servir de 
subsídio para uma ressignificação do olhar do aluno, pois irá permitir ao educando fazer uma 
leitura da sociedade que vive e respeitar o diferente. O registro da trajetória do intelectual negro e 
a sua disseminação contribuem para o fortalecimento da identidade cultural negra, e 
consequentemente possibilitará uma consciência da importância da preservação do patrimônio 
cultural negro e da reconstrução da história desse povo. Com o desenvolvimento de uma 
educação moldada a partir destes objetivos teremos a constituição de um espaço de divulgação de 
conhecimentos que visam à igualdade de raças e culturas.  
 
Considerações finais 
  
 A partir do que foi apresentado fica claro perceber a importância do uso da voz e das 
experiências de sujeitos que participaram da luta negra e sofreram os ardores do preconceito, 
discriminação e exclusão. Abdias Nascimento é um exemplo disso, viveu e relatou todos os 
problemas que a cor da sua pele acarretou, mas também nos trouxe a sua resistência e esperança 
de um futuro melhor para a população negra. Mostrar os problemas e a luta dos negros na nossa 
sociedade é primordial para o conhecimento e reconhecimento do negro como sujeito histórico e 
personagem principal de todas as épocas e acontecimentos que permearam a história.  
 A história de vida e os relatos de intelectuais negros irão fortalecer a valorização e 
reconhecimento do papel histórico do negro em nossa sociedade, tendo com isso uma educação 
conscientizadora, que busca superar a imagem do negro como sendo inferior e incapaz. A 
educação das relações étnico-raciais requer aprendizagens entre brancos e negros, troca de 
conhecimentos, quebra de desconfianças, quebra de estereótipos, e a partir disso desenvolver um 
projeto conjunto para construção de uma sociedade justa e igualitária.  
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O ENSINO DE HISTÓRIA NA CONTEMPORANEIDADE: UM ESTUDO DOS 
POVOS INDÍGENAS PELO VIÉS DOS JOGOS DIDÁTICOS 

 
Roseane Maria de Amorim1 

Andrea Giordanna Araújo da Silva2 
 
Resumo: O estudo propõe, por meio de jogos didáticos desconstruir alguns conceitos 
preconcebidos sobre os povos indígenas e suas culturas, desmistificando algumas de suas práticas 
mediante a análise de nossa ancestralidade. A proposta é que a pesquisa possa contribuir com a 
educação básica mostrando como os saberes desses povos podem repensar a educação escolar. O 
ensino de História que conhecemos não nos proporciona a aproximação de nossa ancestralidade 
nem a reflexão sobre ela. Na realidade, fazemos movimentos contrários, pois esses, muitas vezes, 
são apresentados como inferiores sem nenhuma referência histórica com o qual possamos nos 
identificar. Em termos metodológicos, a pesquisa é qualitativa, realizada por meio de fontes 
bibliográficas, construção e vivência com jogos didáticos que possam repensar o ensino de 
História na contemporaneidade. Estamos filiados aos estudos culturais que entendem os diversos 
modos de interpretar o mundo como formas de saberes válidos para a transformação da realidade 
em que estamos inseridos. Ao concluir o trabalho compreende-se que o ensino de História é 
ressignificado por meio desses recursos didáticos. 
 
Palavras-chave: Ensino de História. Povos indígenas. Jogos didáticos. 

 
1 Para início de conversa 

 
E se a realidade não é realidade, mas a questão; se a verdade não é a 
verdade, mas o problema se perdemos já o sentido da realidade, e se, 
como o porqueiro, desconfiamos da verdade, teremos, talvez que 
aprender a viver de outro modo, a pensar de outro modo, a falar de 
outro modo, a ensinar de outro modo.  

Larrosa Bondía 

 
Como afirma a epígrafe acima, o mundo passa por muitas transformações. Sendo assim, 

precisamos aprender a viver e a pensar de outros modos. Por outro lado, estudar e ensinar 
História não tem sido uma tarefa fácil. À medida que nos aprofundamos nas temáticas por meio 
de pesquisas, entendemos como os fatos históricos são muitas vezes distorcidos e interferem em 
nosso cotidiano, na forma como concebemos o mundo (LINS, 2017). Percebemos a importância 
do aprofundamento em temáticas pouco estudadas mediante vários olhares ou perspectivas. Na 
história da humanidade, muitos foram e continuam sendo os conflitos entre diferentes grupos e o 
desconhecimento sobre o contexto cultural e social de diferentes povos. 

De acordo com Lins (2017, p.11) “nossa formação escolar não nos prepara para termos, 
como garante a Constituição de 1988: „pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

                                                           
1 Doutora em Educação pela Universidade Federal de Pernambuco e professora da Universidade Federal da Paraíba.   
2 Doutora em Educação pela Universidade Federal de Pernambuco e professora da Universidade Federal de Alagoas. 



 

e-ISSN: 2359-2796, v. 18, n. 1, 2018. XVIII Encontro Estadual de História – ANPUH-PB 

 

132 

exercício da cidadania‟ (BRASIL, 2016, art. 205).” Sendo assim, cada vez mais ficamos frios e 
distantes do que realmente somos e nos afastamos da essência humana. 
 Por conseguinte, o estudo das trajetórias históricas e das culturas dos povos originários 
possibilita entrar em contato com valores e princípios que não estão em concordância com as 
práticas de segregação econômica, política e cultural vivida pelas sociedades que se dividem em 
classes e grupos sociais e estruturadas por relações hierárquicas e desiguais. Portanto, as 
trajetórias históricas e as produções culturais dos povos indígenas brasileiros são saberes e 
práticas humanas que podem contribuir para a reflexão das relações humanas estabelecidas entre 
os membros das sociedades urbanas, industriais e tecnológicas. 
 Ainda, conforme Caimi (2010, p. 60-61) “os estudos do local/regional podem, [...] 
contribuir para estabelecer diferentes formas de resistência aos processos de padronização e 
homogeneização culturais, promovidos pela dinâmica da globalização”. Desse modo, estudar as 
diferentes formas de organização política e econômica das sociedades nativas do presente, os 
sentidos e significados éticos e estéticos que atribuem às suas práticas culturais cotidianas por 
induzir a criação de outros olhares sobre a vida humana em sociedade. Segundo Gersem Luciano:  
 

A riqueza da diversidade sociocultural dos povos indígenas representa uma poderosa 
arma na defesa dos seus direitos e hoje alimenta o orgulho de pertencer a uma cultura 
própria e de ser brasileiro originário. A cultura indígena em nada se refere ao grau de 
interação com a sociedade nacional, mas com a maneira de ver e de se situar no mundo; 
com a forma de organizar a vida social, política, econômica e espiritual de cada povo. 
Neste sentido, cada povo tem uma cultura distinta da outra, porque se situa no mundo 
e se relaciona com ele de maneira própria. (LUCIANO, 2006, p. 46). 
 

Vivenciamos um processo de internalização de valores e princípios que (re)produzem 
ações de classificação dos seres humanos e grupos sociais. A História que conhecemos e 
estudamos nos livros didáticos não nos proporciona a aproximação com a nossa ancestralidade 
indígena nem a reflexão sobre ela. Na verdade, fazemos movimentos contrários, pois os povos 
indígenas são considerados inferiores, sem nenhuma referência histórica com a qual possamos 
nos identificar, eles são apresentados como seres distantes de nossa vida. Nesse sentido, 
indagamos: de que forma os jogos didáticos podem ajudar na construção de conhecimentos que 
nos permitam conhecer melhor os povos indígenas?              

Metodologicamente é um trabalho qualitativo, bibliográfico, com análise de jogos 
didáticos e de Relatórios de Experiências Pedagógicas construídos por estudantes do curso de 
Pedagogia. Os jogos didáticos foram vivenciados em escolas, públicas e privadas, da educação 
básica, que ofertam os anos iniciais do ensino fundamental. Sendo assim, no primeiro momento 
do artigo, discutiremos sobre os desafios do ensino de História na contemporaneidade, e no 
segundo momento contamos parte da experiência que a segunda autora deste artigo teve, no 
período 2016-2018, com turmas de Pedagogia na construção de jogos didáticos. Vejamos as 
reflexões que seguem. 
 
2 O ensino de História na contemporaneidade: desafios e possibilidades para a prática 
docente 

Ensinar História no século XXI exigirá do docente capacidade de criar, 
poetizar, dizer sua palavra, escutar a palavra do outro, romper barreiras, 
inferir, trocar, expandir, experimentar, concretizar ações, seguir intuições, 
aventura-se por caminhos poucos navegáveis. Enfim, mudanças 
profundas precisam acontecer em cada um de nós e novos horizontes 
transdisciplinares trarão novas possibilidades de ler o mundo, a vida, a 
sociedade e o nosso mundo interno. Tudo ao mesmo tempo, pois o 
mundo muda e na mudança precisamos entrar no olho do furação para 
enfrentar a tempestade. Mas sem tantas crises. A tempestade passa e 
novos horizontes renascem a cada momento vivido.... 

Roseane Amorim 
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Ensinar História aparentemente parece ser fácil. Basta seguir os livros didáticos, repetir os 
exercícios dos livros, aplicar as provas e dar as notas. Nessa cadeia linear não se precisa de muitos 
questionamentos, cabe ao docente transferir conhecimentos e os estudantes automaticamente 
repetirão ou repelirão o que foi ensinado. Contudo, o processo é muito mais complexo do que 
exposto acima. Como afirma Rocha (2012), o próprio ensino de história e as pesquisas históricas 
são históricos, isto é, estão em um determinado contexto, local e época, respondendo a questões 
muito particulares em uma determinada sociedade. 

Ainda segundo Rocha (2012, p. 55), “o principal objetivo do ensino de História é orientar 
o aluno a desenvolver uma leitura crescentemente objetiva da realidade social”. Organizar, 
classificar, correlacionar, fazer inferências, expressar-se em diferentes linguagens são algumas das 
atividades que deveriam fazer parte da aprendizagem da História. De acordo com Rocha (2012, p. 
61), “o ensino da História tem por meta última, o refinamento da inteligência. A função de 
repassador de informação, que muitos professores ainda entendem a ser a sua principal tarefa, há 
muito se tornou anacrônica”. 

O ensino na perspectiva inovadora vai inquirir dos docentes pensamentos, ações e 
posicionamentos inovadores conforme anunciado na epígrafe desta seção. Destarte, será 
necessário saber aonde se quer chegar, entendendo, sobretudo, o principal sentido da educação. 
A educação precisa contribuir para nossa ação no mundo de forma consciente e crítica. Para tal 
situação, é preciso romper com a visão limitada de conhecimento, favorecendo a formação de um 
ser humano mais inteiro e responsável diante do mundo. Contudo, romper com a lógica 
meramente linear e reproduzir o conhecimento não é uma tarefa fácil. Conforme salientam Cruz 
e Lamosa (2012) sobre a renovação no ensino de História: 

 
Interpretar o ensino de História como fornecedor de conceitos que facilitam a 
compreensão do mundo e que contribuem para a construção de estruturas mentais 
complexas pode ser considerado uma verdadeira revolução paradigmática, pois cria um 
novo modelo de ensino no qual já não cabem os nomes e as datas para serem 
decoradas. (CRUZ; LAMOSA, 2012, p. 82). 
 

O ensino de História, conforme vimos acima, tem como finalidade principal contribuir 
com a formação de uma pessoa que seja capaz de pensar e agir no mundo de modo que possa 
entender melhor a complexidade e as tramas históricas, para que, individual e coletivamente, 
sejamos capazes de fazer escolhas mais equilibradas. Os docentes e discentes, como sujeitos 
históricos e da ação pedagógica, devem buscar constantemente a investigação e a produção de 
conhecimentos sobre as realidades. Para tal, faz-se necessário levantar problemas, hipóteses e 
expressar-se por meio de diferentes linguagens e modos (QUEIROZ, 2012). É preciso pensar o 
ensino como lócus constantes de investigação e de investimentos. 

Nossas ações na sala de aula estão longe de tomar o ensino como lócus de pesquisa. Esse 
fato ocorre não só pelas condições de trabalho que enfrentamos, mas também pela nossa 
formação pautada na racionalidade técnica, cujas raízes foram afincadas no positivismo e nas 
bases capitalistas. Nossas instituições de ensino valorizam o conhecimento meramente teórico e 
livresco. Estudantes e professores precisam ir em busca de novas chaves para pensar e interpretar 
as realidades. Como salienta Queiroz (2012, p. 105): “o objetivo da história é reconstruir, explicar 
e compreender o seu objeto: a história real, logo o objeto do conhecimento histórico é o real, em 
movimento, as ações humanas em sociedade.”  

Em nossa perspectiva, a construção do conhecimento não ocorre de forma isolada e 
fragmentada, e sim por meio de interações sucessivas e de troca de experiências diversas. 
Contudo, a construção do conhecimento é sempre provisória e permeia as histórias individuais e 
coletivas dos sujeitos no mundo. Segundo Morin:  

 
[...] a História deve ser concebida em toda sua riqueza multidimensional, porque ela não 
é apenas constituída por acontecimentos, crises, bifurcações, mas também por 
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mentalidades, processos econômicos e costumes, pela vida quotidiana e pelas relações 
que travam com a morte, o amor, a natureza. (MORIN, 2013, p. 36). 

 
Nessa perspectiva é preciso repensar o ensino de História. Em muitas situações, os 

docentes desmerecem sua formação pedagógica em detrimento de sua formação específica. A 
prática docente nem sempre caminha no sentido de suas críticas (QUEIROZ, 2012). Por isso, se 
queremos resultados diferentes, precisamos buscar caminhos diferentes para a construção de 
aprendizagens. Ainda no dizer de Morin: 

 
A história assim fecundada não pode mais ser considerada como uma disciplina stricto 
sensu, mas como uma ciência histórica multifocalizada, composta por várias dimensões 
das outras ciências humanas, cuja perspectiva global adquire justamente todo seu valor 
graças a elas longe de estar diminuída pela multiplicidade das perspectivas particulares. 
(MORIN, 2013, p. 45). 
 

Segundo o autor, precisamos romper com o determinismo absoluto, a superatividade do 
conhecimento e o pensamento em que se acredita que a ordem e desordem são elementos apenas 
antagônicos. É preciso pensar que a ordem é, ao mesmo tempo, complementar e antagônica, por 
isso os fatos históricos e as situações do dia a dia não são lineares. Religar o conhecimento é 
fundamental, e a religação do conhecimento implica um problema de aprendizagem do 
pensamento. É necessário, às vezes, juntar coisas que, no primeiro momento, se opõem, tentando 
assim unir o todo e as partes, e as partes e o todo (MORIN, 2013). 

É preciso, portanto, questionar as histórias contadas nos livros didáticos ou, pelo menos, 
confrontar com outras narrativas. Faz-se necessário buscar na poesia, na arte, na fotografia, nos 
jogos elementos essenciais para repensar a nossa relação com o mundo e com o outro. Afirma 
Morin (2013, p. 96) “o homem não é apenas faber, fabricador de instrumentos. É também um ser 
lúdico, homus ludes, como escreveu o pensador holandês Huizinga”. 

Sendo assim, a produção de jogos didáticos é um dos caminhos que favorecem 
primeiramente a pesquisa. Para se produzir jogos com qualidade, é necessário ler, estudar, pensar 
e criar. É o que veremos a seguir. 
 
2.1 O ensino sobre os povos indígenas pelo viés dos jogos didáticos: contextos, histórias e 

saberes em movimento  
  
Na produção dos jogos didáticos que abordem as histórias e as culturas dos povos 

indígenas, é necessário o estudo histórico e teórico e, também, a atualização sistemática e objetiva 
dos conhecimentos produzidos pelos indígenas sobre suas práticas culturais (políticas, 
econômicas, religiosas...). Como comunidades vivas, os povos indígenas apresentam movimentos 
de permanência e de transformação na constituição de suas singularidades identitárias.  

Assim, optou-se pela produção de jogos pedagógicos como recurso para a abordagem dos 
saberes e práticas dos povos indígenas, porque  
 

Jogar na aula de História é um belo exercício amoroso. Uma vez que o jogo pressupoe 
uma entrega ao movimento absoluto da brincadeira e que jogar implica um 
deslocamento. Um deslocamento do espaço, da ordem, das medidas, dos horários, das 
imposições disciplinares, da avaliação, das provas, numa palavra, da obrigação. 
(PEREIRA; GIACOMONI, 2013, p. 19). 

 
Assim, não se trata de abordar um novo conteúdo ou outra versão da história, mas de 

perceber que a formação do ser humano não se restringe à instrumentalização intelectual pela 
apropriação de conceitos e informações, especialmente as produzidas em uma perspectiva 
monocultura. O objetivo central corresponde à possibilidade de transformação do ser social 
(humano), que aprende sobre outro e com o outro e dar sentido e significado próprios aos 
saberes e às práticas vivenciados no ambiente escolar. Desse modo: 
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Compreendemos o jogo como prática cultural que pressupõe a interação social, e 
exploramos essa temática a partir do reconhecimento do potencial presente na 
apropriação do lúdico em experimentações pedagógicas de construção do 
conhecimento histórico na escola, justamente pela capacidade de criar vínculos entre os 
pares (jovens estudantes), dos pares com os mestres (adultos professores) e de ambos 
com os saberes e fazeres que circulam dentro e fora da sala de aula. (MEINERZ, 2013, 
p. 103).  

 
Na perspectiva de propiciar uma formação mais ampla aos estudantes dos anos iniciais do 

ensino fundamental, sempre que possível, durante os momentos de produção dos recursos 
didáticos descritos neste estudo, consultamos membros das comunidades indígenas (Povo 
Wassu-Cocal), analisamos produções audiovisuais das comunidades – Nossa verdadeira cultura 
indígena Xucuru Kariri de Palmeira dos Índios (SILVA, 2015) –, visitamos blogs e sites produzidos 
pelas comunidades indígenas e solicitamos informações, por meio da vivência de palestras, a 
pesquisadores que mantinham relações profissionais e pessoais com as comunidades (Gilberto 
Geraldo Ferreira e Valdeck Gomes de Oliveira Junior).3 

Assim, realizamos a análise de 5 jogos didáticos produzidos nas aulas da Disciplina 
Saberes e Metodologia do Ensino de História II. Os recursos pedagógicos estão inclusos em três 
eixos temáticos orientadores: 1) História e Cultura Indígena; 2) Formas Históricas de Resistências 
das Comunidades Indígenas no Brasil; 3) Povos Indígenas de Alagoas. Optamos, neste estudo, 
por apresentar os jogos elaborados em formato de Trilha, visando explorar os elementos 
conceituais e os conteúdos políticos, econômicos e culturais possíveis de serem abordados nos 
anos iniciais por meio do jogo didático. Segue a exposição das produções.  

 Eixo Temático 1: História e Cultura Indígena 
 

Imagem 1 – Conjunto de Elementos do Jogo Povos Indígenas do Nordeste 

  
Fonte: Silva et al. (2017, p. 18).  

 

 Eixo Temático 2: Formas Históricas de Resistência das Comunidades Indígenas no 
Brasil 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
3 Pesquisadores da temática História e Educação dos Povos Indígenas Alagoanos e profissionais da Gerência de 

Diversidades da Secretaria Estadual de Educação de Alagoas (2016-2017).   
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Imagem 2 – Conjunto de Elementos do Jogo Trilhas das Resistências Indígenas 

  
Fonte: Lima et al. (2018, p. 23).  

 

 Eixo Temático 3: Povos Indígenas de Alagoas 
 

                                                                            
 

  
Fonte: Santos et al. (2018, p. 17). 

 
Imagem 4 – Arte gráfica do Jogo Uma Aventura na Aldeia Tingui Botó 

  
 

Fonte: Ferreira et al. (2018, p. 34).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagem 3a – Arte Gráfica do Jogo Aconã 
Imagem 3b – Realização do jogo com os 

estudantes do ensino fundamental 
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Imagem 5 – Arte gráfica do Jogo Indígenas de Alagoas: Origem Pluriétnica 

  
Fonte: Barros et al. (2018, p. 79).  

 
Os jogos pedagógicos em formato de trilhas são conhecidos pelos alunos; isso reduz o 

esforço intelectual do estudante para entender as regras para o manuseio do recurso didático. 
Ainda, segundo Braga (2009), a trilha pode contribuir  

 
[...] de forma positiva para o processo ensino-aprendizagem, ao ser aplicado após o 
conteúdo da matéria ter sido desenvolvido, pois favoreceu a revisão e a fixação da 
matéria e proporcionou uma maior interação entre os alunos, levando-os a 
manifestarem a conveniência de sua utilização em outras disciplinas do curso. [...] no 
ato de jogar, a emoção é extremamente mobilizada e associada à cognição, o que 
transforma positivamente o ambiente de aprendizagem. (BRAGA, 2009, p. 9). 

 
Os jogos analisados foram todos vivenciados como atividade final das aulas ministradas 

pelos graduandos-autores das produções pedagógicas. De modo geral, o recurso possibilitou a 
participação de vários estudantes, seja de forma individual, seja por meio da divisão das turmas de 
grupo. Na vivência da trilha, as crianças precisam dialogar e refletir sobre os obstáculos e as 
informações apresentadas no percurso do jogo e definir ações, por meio da discussão e da 
cooperação, para seguir no jogo. As ações se configuram como momentos de interação, de 
sociabilidade e de compartilhamento de saberes.  

Por conseguinte, o trabalho realizado no período 2016-2018 propiciou a produção de 12 
jogos didáticos com a temática História dos Indígenas no Brasil. Merece destaque a busca dos 
licenciandos do Curso de Pedagogia por narrar, mediante a confecção dos planos de aula e dos 
jogos didáticos, a história dos povos indígenas locais. Assim, foram produzidos jogos específicos 
sobre os Xucuru-Kariri, Wassu-Cocal, Tingui-Botó e Aconã. Esse percurso possibilitou realizar 
um levantamento bibliográfico dos textos acadêmicos produzidos (livros, artigos, teses e 
dissertações) e documentos oficiais relacionados com a temática indígena em Alagoas.  

Na produção dos jogos didáticos, foi possível perceber como a questão indígena pode 
tornar-se um elemento de identidade para os graduandos do Curso de Pedagogia. De modo geral, 
após a vivência dos estudos teóricos (ALMEIDA, 2010; LUCIANO, 2006) sobre a História dos 
Índios no Brasil, surgiu o interesse pelo estudo da história e cultura dos povos indígenas 
alagoanos. A aspiração por conhecer os povos da localidade nem sempre pode ser atendida, pois 
ainda são poucos os estudos produzidos pela historiografia que tratam da história dos povos 
indígenas em Alagoas. Encontramos poucas dissertações no campo da Antropologia ou da 
Educação que se esforçam para elaborar com conhecimentos sobre a temática. Porém, em muitos 
casos, os conteúdos dos jogos estão limitados pelas referências acadêmicas e oficiais de que 
dispomos para o estudo e a elaboração da produção didática. Sendo assim, nem sempre foi 
possível atender aos interesses dos graduandos em produzir recursos didáticos em consonância 
com as reais demandas das escolas alagoanas.  

http://www.cultura.al.gov.br/politicas-e-acoes/mapeamento-cultural/cultura-indigena/comunidades-indigenas-em-alagoas/tingui-boto
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De acordo com relatos dos graduandos-autores dos jogos didáticos (BARROS et al., 
2018, p. 46).  

 
O processo de construção de um jogo educativo perpassa toda a lógica comercial 
conhecida dos jogos tradicionais. Em se tratando da produção de um jogo voltado para 
o Ensino de História, torna-se ainda mais difícil. Comumente encontramos diversos 
tipos de jogos nas prateleiras de estabelecimentos que não proporcionam a 
problematização de temáticas como indígenas, negros, disputas territoriais, pois sempre 
reproduzem a visão histórica do colonizador, da classe dominante ou uma perspectiva 
romântica sobre o fato. A escolha dos materiais não foi difícil, o que mais exigiu nosso 
tempo foram as pesquisas realizadas acerca da temática indígena dentro da História de 
Alagoas que demandaram tempo e esforço devido à escassez de informações. Para 
elaboração deste jogo, foi realizada uma extensa pesquisa revisão bibliográfica, sites, 
páginas no Facebook, teses, dissertações, artigos, livros acadêmicos que nos permitiram 
tentar construir este jogo para além de um passatempo. 

 
Considerando o reduzido conjunto de textos teóricos disponíveis para aquisição de 

informações sobre os povos indígenas alagoanos, assumimos, em muitos casos, a perspectiva de 
que os povos indígenas são produtores e conhecedores de sua cultura e demandas cotidianas. 
Logo, na elaboração das aulas e dos jogos, foi autorizada a utilização de informações produzidas 
pelas comunidades indígenas e disponíveis em diferentes espaços de comunicação e de 
divulgação de informações, como os descritos na citação anterior.  

Desse modo, a elaboração dos jogos “Povos Indígenas do Nordeste” e “Indígenas de 
Alagoas: Origem Pluriétnica”, que intencionavam apresentar a diversidade étnica dos povos 
indígenas da região Nordeste e de Alagoas, no passado e no presente, só foi possível graças aos 
relatos orais dos indígenas apresentados em documentários e vídeos que consultamos no curso 
da pesquisa, a fim de correlacionar as informações produzidas pelos indígenas com os textos 
acadêmicos.  

Ainda, como a aprendizagem das trajetórias históricas e organizações culturais dos povos 
indígenas, em uma perspectiva não eurocêntrica, é uma novidade para os futuros professores, é 
comum que a primeira assimilação apresente um sentido maniqueísta (bons x maus) dos 
conteúdos, nos momentos de reflexão dos textos teóricos e na elaboração dos primeiros esboços 
dos jogos. A constatação da violência contra as comunidades indígenas no processo de 
colonização e nos dias atuais deve ser objeto de discussão e induzir a criação de conhecimentos e 
práticas necessários à convivência igualitária e digna entre os povos indígenas e os não indígenas, 
porém não se pode promover ou fortalecer sentimentos de revanchismos entre os grupos 
étnicos. Assim, a intencionalidade das aulas e dos jogos didáticos que abordam a temática 
História dos Povos Indígenas no Brasil de estimular a realização de práticas pedagógicas e a 
confecção de ferramentas didáticas que colaborem com o movimento de difusão do patrimônio 
histórico e cultural (imaterial e material) dos povos indígenas e para identificação e reflexão das 
lutas e conquistas desses povos vivos e atuantes no presente.  

 
3 Considerações finais 
 

Conforme vimos, ensinar História não é uma tarefa fácil. É preciso fornecer aos 
estudantes do terceiro milênio situações que eles possam articular, religar, contextualizar, situar-se 
diante das situações do mundo e reunir os conhecimentos adquiridos ao longo do tempo 
(MORIN, 2013). Isso requer do docente uma reforma de pensamento, pois o trabalho com jogos 
didáticos não é uma tarefa simples. Não se trata apenas de o professor construir jogos, e sim dos 
próprios discentes serem capazes de produzir material com base nas aulas vivenciadas, nas 
experiências de sua vida. Trata-se de uma perspectiva de se abrir para novas possibilidades. 

Enfim, dizendo de outra forma, as construções dos jogos vivenciados foram atividades 
pedagógicas muito ricas e diversificadas levando os educandos e educandas a repensar a 
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construção do conhecimento. Para a produção do material, foi necessário partir das experiências, 
reunir informações e conhecimentos diversos. Além de compreender a relação entre a história 
local em consonância com a história global. Com base em Morin (2013), podemos afirmar que, 
para compreender a sociedade e o outro, é preciso compreender a si mesmo; e para compreender 
a si mesmo, é preciso compreender as histórias coletivas em consonância com as histórias 
individuais. 
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A REPRESENTAÇÃO TEXTUAL E VISUAL SOBRE OS INDÍGENAS NOS LIVROS 
DIDÁTICOS DE HISTÓRIA DO BRASIL E A LEI Nº 11.645/2008 

 
Anderson Bastos da Silva1  

Thamires Soares Lima2 
 

Resumo: Decretada em 2008, a Lei nº 11.645 foi responsável pelo desenvolvimento de diversas 
tentativas de mudanças nos conteúdos de História, com isso, os cursos de licenciatura iniciaram 
inúmeras adaptações mediante a necessidade de ressignificar a visão eurocêntrica que apontava os 
indígenas como meros coadjuvantes da história do Brasil, bem como a necessidade de capacitar 
futuros professores para a efetivação desta nova forma de observar os povos nativos. 

No entanto, pode-se notar que estes esforços da academia não adentram nas escolas com 
a eficiência que se esperou, mesmo após dez anos da promulgação da Lei nº 11.645/2008. 
Buscando perscrutar as razões para tal fragilidade da Lei, este trabalho aponta para o livro 
didático e suas imagens vinculadas, como possíveis continuidades de equívocos e visões 
estereotipadas a respeito dos povos indígenas. 

Compreendendo a relevância do livro didático para a construção do saber e a força do 
estímulo visual, buscou-se discutir no presente artigo a questão do tema em pauta, o qual, apesar 
de ser um auxiliar importante do docente, o livro pode tornar-se fonte de reprodução de 
conhecimentos equivocados, a depender do uso que faz dele. Diferentemente dos livros 
literários, os livros didáticos são regulados pelo Estado através das políticas educacionais. 
Analisando as imagens dos livros didáticos, as representações dos povos indígenas quase sempre 
estão desvinculadas do texto escrito e refletem um indígena cristalizado no tempo. Em grande 
parte dos livros são negadas as mudanças que ocorreram com esses povos ao longo dos séculos, 
o que sempre foram questões incompreendidas por parte significativa dos brasileiros não índios, 
gerando distanciamentos, estranhezas e um sentimento de não pertencimento em relação a esses 
povos. 

Neste artigo são discutidas questões como “O que é o livro didático?”, “Será que os livros 
já se adaptaram a Lei nº11.645?”, além de problematizarmos meios de abordar de forma crítica as 
temáticas indígenas, discutindo o conteúdo textual e visual contido no livro didático, visando 
transmitir aos alunos informações mais fidedignas das populações indígenas, mostrando a 
variedade étnica e cultural desses povos e desconstruindo a ideia dos indígenas como 
coadjuvantes na história do Brasil, identificando suas atuações como tão importantes quanto as 
de outros povos. 
 
Palavras-chave: Lei nº 11.645/2008, Indígena, Livro didático. 

 
 
 

INTRODUÇÃO 
                                                           
1 Graduando em História pela UFPB, vinculado ao PIVIC e orientado pela professora Dr. Cláudia Cristina do Lago 
Borges do Departamento de História da UFPB. 
2 Graduanda em História pela UFPB, vinculada ao PIVIC e orientada pela professora Dr. Cláudia Cristina do Lago 
Borges do Departamento de História da UFPB. 
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Para compreender a importância do livro didático, faz-se necessário responder ao 

questionamento aparentemente simplório: “o que é o livro didático?” e para tanto, a 
compreensão do processo de sua utilização em diversas épocas no Brasil é fundamental.  

A discussão sobre o manual didático preside da relação entre pedagógico, econômico e 
político ideológico. A implicação do poder do Estado sobre os manuais é possivelmente desde o 
desenvolvimento do Brasil Império. Com a Lei do Ensino em 1827, surgiram construções de 
escolas e intromissão dos livros que, no início, eram traduzidos do francês para o português, 
tendo assim a total e completa visão europeia. 

Durante o Estado Novo, devido ao processo de regime de exceção, o governo de Getúlio 
Vargas busca regulamentar os livros didáticos de forma intensa. 

 
[...] De fato, inaugurou-se um outro patamar de intervenção, e se o Poder Executivo era 
o principal responsável pelo negócio, comprando e, indiretamente, influenciando 
decisões mercadológicas dos editores, ou pelo menos de parte deles, no novo regime o 
Estado passou a ser o incentivador, o organizador, o controlador e um comprador 
importante, o que redundou, em forte dependência do setor editorial-didático. (LUCA, 
2009, p. 153-154) 

 
A organização perpassa por diversas comissões: Comissão Nacional do Livro Infantil 

(1936), Comissão Nacional do Ensino Primário (1938) e por último a Comissão Nacional do 
Livro Didático constituído através do decreto nº 1.006 de dezembro de 1938. Sabe-se que no 
governo de Vargas, devido a sua idealização no processo de centralização, houve expansão do 
sistema burocrático, desse modo amplia-se oportunidades de empregos que também refletem no 
mercado editorial devido às reformas educacionais (LUCA, 2009, p. 166-171). 

Com o golpe civil-militar em 1964, a sociedade novamente atravessa um regime de 
exceção, que possui formulações da ordem baseadas em características de repressão, vigilância e 
censura. Diante do potencial dos livros didáticos em conduzir o conhecimento, houve diversas 
comissões com o intuito de regular informações. Vale lembrar que diante desse regime se 
instituiu disciplinas como Educação Moral e Cívica e Organização Social e Política do Brasil que 
desconfiguram o status de ciências humanas. Segundo demonstra Gomides (2015), alguns 
manuais de Educação Moral e Cívica reproduziam as ideias de orgulho nacional nas forças 
armadas, religiosa e ainda conduziam a visão de mundo baseada no modelo Europeu: 

 
[...] Do cruzamento dessa raça poderosa e idealista com os ameríndios, resultou um tipo 
humano de grande valor: os bandeirantes, que conquistaram para nossa pátria o imenso 
território que constituiu a sua base física.  (GOMIDES, 2015, p. 106 apud SALGADO, 
1965, p. 92) 

 
Então, percebe-se que em diversos momentos da história o livro didático torna-se 

instrumento de condução ideológica. Com a redemocratização, nos anos de 1980, houve a 
instauração das Diretrizes e Bases da Educação, e a autora Ana Maria Monteiro (2009, p.177-179) 
explica que a ideia de centralidade do currículo poderia produzir a melhor qualidade de ensino, o 
livro didático novamente conduz a perspectiva de unificar o processo de ensino-aprendizagem de 
forma sistemática.  

A autora Circe Bittencourt (2010, p.71-73) elenca quatro características do livro didático: 
ele é mercadoria, ou seja, configurado para ser vendido, desse modo sua fabricação perpassa não 
apenas pelo autor, mas por diversos profissionais que buscam construírem livros que estejam nos 
padrões do público alvo; sua segunda característica é adaptação do saber acadêmico na linguagem 
escolar, entretanto é passível de simplificações que limitam a formação dos estudantes; o livro 
também é instrumento pedagógico, pois utilizam métodos no “Manual do professor” 
aconselhando os docentes a seguirem formas de ensino, além disso propõem atividades 
destinadas aos alunos, sendo, possíveis guias para os docentes e discentes, e por fim, elenca que o 
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livro é instrumento de valores, ideologia e cultura remetida aos parâmetros dos grupos 
dominantes.  

Exemplo referido a este processo mercadológico e controle do Estado, o Fundo Nacional 
de Educação investiu 1.295.910.769,73 Reais3 na distribuição dos manuais didáticos em todas as 
séries do fundamental e médio, segundo o Programa Nacional do Livro didático do ano de 2017. 

 
[...] um Programa de Distribuição de Livro Didático, que envolve volumosas cifras, 
devido ao seu alcance universal, no caso da educação pública, em que é prescrita a 
liberdade de escolha do docente, mas em que também há uma avaliação pedagógica 
prévia, feita na instância governamental, nos apresenta de antemão, uma lógica natural 
de imposições políticas e econômicas que precedem a escolha do professorado. Tais 
determinantes não anulam a autonomia do docente, nem na escolha, nem no uso do 
produto, mas certamente deixam suas marcas nos livros que entrarão em todas as 
escolas da educação básica do país, sendo parte integrante do currículo em ação nas 
salas de aulas do Brasil. (CASSIANO, 2007, p.84) 

 
Desse modo, entendemos que o livro didático acarreta valores de uma sociedade, assim é 

preciso analisá-lo tendo em vista sua construção perpassou por autor, obra, público e Estado 
(LUCA, 2009, p. 153-154). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

A história dos povos indígenas no Brasil é desencadeada por construções de estereótipos. 
Após a independência, os intelectuais do país buscaram construir uma identidade brasileira a 
partir do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro (IHGB) em 1839. Com isso, seus 
colaboradores promoveram as funções de organizar documentos referentes ao Brasil e criar a 
história da nação brasileira (SCHWARCZ, 1993, p.99). Entre essas discussões, compreendia-se os 
indígenas e negros africanos como atrasos para o progresso do país (Idem, p.112), e este ideal de 
produção da história visando a valorização da colonização é refletido nos discursos de 
Varnhagen, como mostra José Carlos Reis.  

 
[...] uma gente nômade, que vivia em cabildas, morava em aldeias transitórias, pouco 
numerosa em relação à extensão do território. Violentos, mantinham guerras de 
extermínio entre si; bárbaros, não nutriam os altos sentimentos de patriotismo. Sem 
amor à pátria, essas gentes vagabundas, em guerra constante, constituíam no entanto uma 
só raça, falavam dialetos de uma só língua - a geral ou tupi. [...] (2005, p. 35) [grifos do 
autor]. 

 
O desenvolvimento da história cultural permite a percepção do povo, desse modo insere 

a busca pelo conhecimento das diversas culturas, abarcando também assuntos sobre os povos 
indígenas. A Lei nº 11.645/2008 concede assim a inclusão nos currículos das escolas vinculando a 
observação aos indígenas e africanos nas disciplinas de História, Artes e Literatura, obrigando 
ampliar as discussões nas salas de aulas.  

Os livros didáticos são guias fundamentais para observar a implementação da Lei nos 
conteúdos e possíveis direcionamento das aulas dos professores. Desse modo, a pesquisa 
realizada pelo PIBIC, através do projeto “Por que não falamos dos povos indígenas?”, entre os 
anos de 2017-2018 averigua 12 livros de história do 6º ano e 10 do 7º ano, entre os anos de 2009, 
2012, 2014, 2015 do 6º ano e 2009, 2012, 2013, 2014 e 2015 do 7º ano, tendo como observação a 
seguinte questão, “os livros didáticos estão se adaptando aos parâmetros da Lei?”. 

De início percebemos que a Lei nº 11.645 produziu efeitos na relação de destaque de 
capítulos relacionados aos povos indígenas. Em todos os livros do 6º ano apresentam um ou 

                                                           
3 Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação. Disponível: <http://www.fnde.gov.br/programas/programas-
do-livro/livro-didatico/dados-estatisticos> Acesso 14 de maio de 2018. 
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mais capítulos sobre o tema, nesta série a apresentação remete ao período pré-histórico. Em 
termos gerais, os livros retratam as discussões sobre as teorias das migrações dos povos antes ou 
depois de 12 mil anos; informam os povos sambaquis e explicam as características de sua cultura 
baseada na caça de peixes e coleta de vegetais. Os manuais destacam a organização social, divisão 
de trabalho e plantio de alimento, além de mostrar conteúdos sobre a arte rupestre. Em outros 
livros, além desses assuntos, abordam também o processo de ascensão e declínio dos impérios 
Inca, Asteca e povos Maia (VAINFAS; FERREIRA; FARIA; CALAINHO, 2015. 
VICENTINO; VICENTINO, 2015). 

Observa-se nesses livros que os autores têm dificuldades em relacionar o presente ao 
passado, sendo poucos os livros que denotam essa dimensão de tempo, desse modo, apenas 
destacam a apresentação da degradação dos montes de conchas construídos pelos sambaquis 
(COTRIM, RODRIGUES, 2009), prática de coivara (Idem, 2015), plantas comestíveis e 
medicinais (MOCELLIN, RENATO, 2015), dialetos indígenas, confecção de artesanato 
(VICENTINO; VICENTINO, 2015) e por fim a história do povo Munduruku (APOLINÁRIO, 
2014). Os demais apresentam apenas vestígios arqueológicos expondo conteúdos sobre os sítios 
de Lagoa Santa, São Raimundo Nonato, Serra da Capivara e por fim remetem informações sobre 
as culturas ceramistas dos povos localizados em Santarém e ilha do Marajó 

Os livros do 7º ano expõem os conteúdos sobre os povos indígenas de maneira 
intercalada referindo a América do Sul e Central. Os manuais ao retratarem as civilizações Inca, 
Maia e Asteca informam suas formações econômicas, tecnológica e religiosa, enfatizando aos 
Asteca as características guerreiras. Interessante ressaltar que não foram encontrados abordagem 
sobre os povos indígenas da América do Norte. Ao referir aos povos indígenas no Brasil, são 
destacados seus costumes, guerra justa e, somente em alguns livros, vê-se a relação com o 
presente. 

De início são ressaltados como os portugueses adentraram nos territórios que 
posteriormente ficou denominado Brasil. Alguns livros buscam refletir tal ação. 

 
A nossa história começa com os primeiros habitantes dessas terras. Apresentar essa 
história a partir da sua origem é uma maneira de assumirmos um posicionamento 
crítico com relação à dominação, à escravidão e às mortes às quais os povos indígenas 
foram submetidos nesses mais de 500 anos (CAMPOS; CLARO, 2012, p.176). 

 
Outros livros não apresentam caráter reflexivo sobre a ação da colonização. Ao informar 

sobre as populações que estavam no Brasil no momento da chegada dos europeus no século 
XVI, os livros referem-se apenas aos povos de língua Tupi, e poucos ressaltam as diversidades 
das culturas existentes na terra brasilis4. Alguns manuais destacam a relação entre os portugueses 
e indígenas, e tratam do escambo apenas pelo favorecimento  obtidos pelos europeus. “[...] 
constitua-se em um negócio altamente lucrativa, pois a madeira era trocada por produtos como 
espelho, miçangas, machados e outros”.  (CAMARGO; MOCELLIN, 2015, p.257)5. 

 
Para o trabalho de corte das árvores e embarque da madeira, os procuravam convencer 
os nativos. Em troca de espelhinhos, facas, ferramentas e roupas, objetos produzidos 
na Europa, obtinham o trabalho dos indígenas. Praticavam o escambo, ou seja, uma 
troca sem a utilização de moedas, pela execução de determinadas tarefas ou pelo pau 
brasil.  No entanto, nem sempre os indígenas estavam dispostos a cortar árvores 
e a carregar madeiras. Muitas vezes estavam ocupados nadando, pescando, 
dormindo, brincando, namorando, dançando e participando de seus rituais, 

                                                           
4 Alguns manuais ainda citam, mas não demonstram ênfase sobre tais populações. Observar, NEMI; BARBOSA, 
2009. SANTIAGO; PONTES; CERQUEIRA, 2015. APOLINÁRIO, 2014. VAINFAS; FERREIRA; FARIA; 
CALAINHO, 2015. 
5 Esse discurso também é apresentado no livro: NEMI; BARBOSA, 2009. Ver segunda unidade do livro didático 
“Os povos indígenas do Brasil”. 
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atividades com muitos significados e muita importância para sua cultura. (CAMPOS; 
CLARO, 2012, p.190). [grifo nosso]. 
Na floresta, a madeira era explorada no regime de escambo. Por meio dele, os 
indígenas cortavam a madeira e carregavam até os navios em troca de peças de 
tecidos, contas coloridas, canivetes, facas, espelhos entre outros itens”. 
(APOLINÁRIO, 2014, p.174). [grifo nosso] 

 
No caso da iconografia onde os indígenas são apresentados, as representações anexadas 

aos textos deixam evidente que a intenção, em sua maioria, é meramente ilustrativa, pois a 
imagem na maior parte das vezes não possui relação direta com o texto, nem existe meramente 
um esforço do autor em unir iconografia e produção textual. O protagonismo foi dado aos 
colonizadores brancos enquanto os demais povos e culturas, como os povos indígenas, foram 
desprezados e fadados à incompreensão e ao esquecimento, algo que é ainda hoje fortalecido 
pelos livros didáticos que trazem a representações de indígenas como sendo somente aqueles do 
século XVI, ou povos atuais do Xingu e da região amazônica, que possuem características 
culturais mais próximas aos povos do período da colonização,  provocando junto a sociedade 
brasileira distanciamentos, estranhezas e um sentimento de não pertencimento em relação a esses 
povos. 

As imagens que encontram-se mais reproduzidas nos livros didáticos são as que refletem 
a dicotomia “bom ou mau selvagem”, sendo o bom selvagem aquele que se submete ao domínio 
português, e mau selvagem aquele que vivia em devassidão, barbárie, fazia guerra e praticavam a 
antropofagia. Outras imagens nos livros didáticos trazem a ideia de paraíso perdido, 
onde indígenas convivem em harmonia com a natureza e com os animais selvagens, dando a ideia 
de que pessoas vivem despreocupadamente neste ambiente selvagem em contato pacífico com a 
natureza, o que pode remeter ao Éden. 

Os livros geralmente obtêm informações sobre rituais antropofágicos. O trecho do livro 
da Editora Brasil utiliza a conotação indicando que o canibalismo ocorre através do sentimento 
do amor. “Entre os tapuias era o amor o responsável pela ingestão de carne humana” 
(CAMARGO; MOCELLIN, 2015, p.238). Outro tema é a imposição dos bandeirantes no 
processo de colonização, pois consiste em informar a possível posição dos bandeirantes como 
heróis do Brasil, como no material apresentado por Campos e Claro (2009, p.203) “No seu 
caderno, identifique o suporte e a data de produção. Qual visão dos bandeirantes poderíamos ter 
com base nessas imagens? Os bandeirantes podem ser considerados heróis do Brasil? Justifique”. 
O questionário é seguido por duas figuras que enaltecem a imagem de valentes desbravadores. 
Entretanto, cabe-nos refletir que diante as ações de violência indiscriminada e escravização das 
populações indígenas praticadas por esses sertanistas, é injustificável tal procedência de heroísmo. 
Nos livros analisados não foram demonstradas informações sobre a importância dos povos 
indígenas no processo da guerra holandesa. 

A relação do presente e passado é desencadeado através da dificuldade em valorizar a 
cultura e demarcação de terras para esses povos (NEMI; BARBOSA, 2009), as doenças ainda 
continuam provocando mortes atualmente, além disso informam as denominações dos adornos e 
roupas utilizados pelos nativos (COTRIM; RODRIGUES, 2015), e informações sobre o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística. (SANTIAGO; PONTES; CERQUEIRA, 2015). 
 
CONCLUSÃO 

 
Alguns problemas relacionados a temática sobre os povos indígenas é a falta de 

familiaridade com o assunto. Os indígenas parecem não existir. Essa falta de diálogo sobre o 
tema advém de vários fatores, entre eles de lacunas existentes no ensino básico, devido a falta de 
formação de professores e a elaboração dos livros didáticos ainda persistindo na organização de 
linearidade baseada em antes e depois da escrita, ou antes e depois da modernidade. Estas formas 
de observações são excludentes, pois entendem que os homens devem seguir modelos europeus, 
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partindo da pré-história até o capitalismo. Com essa imaginação do homem moderno, as pessoas 
que não se adequam as características, tornam-se caricaturas, e exemplo prático disto são os 
povos indígenas. 

Fica evidente com a análise da documentação pictórica e textual selecionada nesta 
pesquisa, que houve por parte dos autores das obras analisadas equívocos intencionais e/ou 
involuntários em suas representações dos povos indígenas brasileiros, gerando ao longo dos 
séculos a reprodução de imagens e informações desconexas e fundamentadas no estranhamento e 
desconhecimento dos povos europeus a respeito das culturas indígenas. Muitas dessas imagens 
nos falam mais a respeito da Europa e como seus autores viam o novo mundo, pois são 
perceptíveis os pensamentos e as concepções de seus autores expressos também através de textos 
que acompanham as imagens, do mesmo modo é manifesto os preconceitos, valores e princípios 
de determinadas pessoas em determinada época. No entanto, o que pode ser observado 
constantemente é o uso destas imagens que refletem um indígena genérico e cristalizado no 
tempo de forma passiva nos livros didáticos sem uma discussão apropriada. Vale ressaltar aqui 
que o uso meramente ilustrativo da imagem é extremamente prejudicial para a educação, pois 
sem uma análise minuciosa é possível que haja uma reprodução de estereótipos, preconceitos e 
intenções possivelmente já vinculadas à imagem. 

Em muitas das imagens e discursos analisados nesta pesquisa são negadas as mudanças 
que ocorreram com esses povos ao longo dos séculos bem como as diversidades étnicas e 
culturais destes grupos, o que sempre foram questões incompreendidas pelos colonizadores e 
posteriormente pelos que se consideram não-índios. Faz-se necessário deste modo a 
desconstrução da visão criada pela historiografia oficial, que é reproduzida nos livros didáticos e 
fortalecida pela iconografia que aponta os povos indígenas como selvagens, incivilizados, a beira 
da extinção e coadjuvantes, através de imagens que reproduzam com mais fidedignidade as 
populações indígenas brasileiras. Os historiadores têm o papel de refletir sobre como os 
indígenas foram retratados no passado para que uma melhor compreensão do presente destes 
povos possa ser elaborada e discutida e para que se possa compreender e respeitar as diferenças e 
não mais deixar concepções errôneas e preconceituosas do passado exercerem influência no 
presente.   
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A LEI 11.645/2008 NO CONTEXTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS: 
Um olhar sobre o ensino de História no PNE e na BNCC 

 
Dárcya Jeanne Silva de Araújo1 

Cláudia Cristina do Lago Borges2 
 
Resumo: O presente artigo tem por objetivo discutir como a Lei nº 11.645/2008, que tornou 
obrigatório o ensino de História e Cultura Indígena nos currículos da educação básica, tem sido 
inserida no contexto das políticas públicas educacionais voltadas à educação para as relações 
étnico-raciais. O referido trabalho parte da análise documental de dois instrumentos basilares das 
políticas públicas na área da educação: o Plano Nacional de Educação - PNE, firmado para o 
decênio 2014-2024, e a Base Nacional Comum Curricular – BNCC, aprovada em 2017, 
concentrando-se no conteúdo de História para o ensino fundamental – anos finais (6º a 9º anos). 
Depreendeu-se da análise realizada que, apesar de a temática indígena estar prevista no PNE 
como uma de suas estratégias, a mesma não foi realizada, nem tampouco há um monitoramento 
efetivo da presença do tema nas escolas. Em contrapartida, no tocante à disciplina de História 
prevista na BNCC, percebeu-se que a temática foi consideravelmente abordada em todos os anos 
do ensino fundamental II, no entanto, é notório também as lacunas que ainda se fazem presente 
na abordagem da história desses povos no currículo da disciplina. 
  
Palavras-chave: Lei nº 11.645/2008; Ensino de História; Política Educacional 
 
Introdução 

 
Por muitos anos os povos indígenas foram associados à preguiça, selvageria e barbárie, 

sob um discurso que buscava, sobretudo, legitimar sua dominação e aniquilação. Quando não, 
eram vistos como indivíduos em estágio infantil, que careciam da tutela da Igreja ou do Estado 
para que, devidamente “civilizados”, pudessem integrar a sociedade civil. 

Na prática, esse “processo civilizador” representava a desfiguração cultural desses 
povos, despojando-os de elementos de identidade cultural e territorial com vistas à adequação ao 
modelo de civilização ocidental, tendo por finalidade a transformação dos indígenas em mão de 
obra que atendesse à lógica do capitalismo. 

A ascensão de novas pesquisas e trabalhos tendo como objeto de estudo os povos 
indígenas, sobretudo nas áreas de antropologia, história e educação, contribuíram 
significativamente à emergência, nas últimas décadas, de uma torrente de reflexões sobre a 
diversidade étnico-racial no país. Tais debates culminaram no reconhecimento constitucional à 
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organização social, costumes, língua, crenças, tradições e territórios dos povos indígenas, exarado 
no artigo nº 231 da Constituição Federal de 1988.  

O pontapé dado pela Carta Magna oportunizou maior visibilidade a esses grupos, 
fomentando o aprofundamento das discussões sobre as questões indígenas no Brasil, logrando 
êxito no sentido de incluir às agendas públicas políticas que atendam às necessidades e direitos 
desses povos. 

Em consonância com os avanços auferidos no campo das políticas indigenistas, 
visando à formação de uma nova consciência social sobre a diversidade étnico-racial, passou-se a 
discutir a introdução da temática indígena aos currículos escolares, entendendo a 
interculturalidade na educação básica como mecanismo de “empoderamento das minorias, das 
populações que estão à parte da cultura hegemônica” (COLLET, 2006, apud RUSSO; 
PALADINO, 2014, p. 34). 

Nesse contexto, a Lei nº 9.394, aprovada em 20 de dezembro de 1996, que tratou de 
estabelecer as diretrizes e bases da educação nacional, já previa em seu artigo nº 26, §4º, que o 
ensino de História do Brasil deveria abranger as contribuições étnicas e culturais de três matrizes 
formadoras do povo brasileiro: a africana, a indígena e a européia. Ademais, para além das 
disposições curriculares voltadas à educação básica regular, a LDB ainda prevê, nos artigos nº 32 
e 78, o fomento à educação diferenciada para as comunidades indígenas, tratando da oferta de 
educação bilíngüe, incluindo o ensino na língua materna, e intercultural. 

Apesar de a LDB já abordar o ensino de história indígena indiretamente, a 
superficialidade com que a temática era tratada não garantia seu espaço nos currículos escolares. 
Nesse contexto, a publicação da Lei nº 11.645/2008, que alterou o artigo nº 26-A da lei de 
diretrizes, representou um marco fundamental em direção à presença do tema nas salas de aula, 
com a inserção da obrigatoriedade do ensino de história e cultura indígena nos currículos da 
educação básica. 

Após sua inclusão, dois importantes instrumentos normativos do campo das políticas 
educacionais foram aprovados, formando, juntamente com a LDB, um tripé de documentos de 
referência para a educação básica, sendo eles o Plano Nacional de Educação – PNE e a Base 
Nacional Curricular Comum – BNCC para o ensino fundamental. A articulação entre esses três 
documentos se perfaz como estratégia básica no percurso entre a obrigatoriedade legal e a 
efetivação da temática nas escolas, seguindo uma proposta de desconstrução da imagem 
cristalizada dos povos indígenas, legada dos séculos anteriores e ainda bastante vigente no 
imaginário social. 

Em que pese o exposto, o presente artigo tem por objetivo contribuir aos trabalhos já 
realizados no campo das políticas educacionais voltadas à inclusão da temática indígena aos 
conteúdos curriculares, discutindo como o ensino de história indígena, obrigatório a partir da Lei 
nº 11.645/08, tem sido inserido nos documentos recentes que regulamentam e normatizam a 
educação básica no Brasil, a saber, o PNE e a BNCC. O trabalho se constrói a partir de pesquisa 
bibliográfica e documental, fundado na análise do conteúdo das supracitadas leis e documentos 
educacionais, lançando mão também de relatórios analíticos e documentos complementares, além 
das produções cientificas que trataram da temática anteriormente. 

 
A Lei nº 11.645/2008 no âmbito das Políticas Étnico-raciais 
 

Nos últimos anos é possível perceber a potencialização das ações afirmativas visando 
minimizar o preconceito que figura como cerne das práticas discriminatórias e da desigualdade 
entre grupos sociais. A compreensão da existência de uma diversidade racial e étnica é 
fundamental na construção do reconhecimento de que a diferença não se constitui elemento de 
inferiorização. Nessa lógica, Souza (2016, p. 63) assevera que 

 
[...] as políticas de ação afirmativa são necessárias e urgentes para equalizar as distorções 
apresentadas entre brancos, negros e indígenas, contribuindo para a promoção da 
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igualdade no acesso à educação, além de outros direitos sociais, políticos ou 
econômicos, dificilmente alcançados apenas pelas políticas universalistas de cunho 
meritocrático. 

 
Assim, no campo das políticas públicas, a gestão da diversidade étnico-racial se 

consolida como mecanismo atenuante das distorções sociais sofridas por esses grupos. Na esfera 
educacional, figura entre as políticas implementadas com vistas a essa finalidade a Lei nº 
11.645/2008, que alterou a LDB3, inserindo a “História e Cultura Indígena” como temática 
obrigatória nos currículos da educação básica. 

A despeito de a LDB já indicar uma possível flexibilização do currículo no caput do 
artigo 26 de seu texto original, em que determina uma base nacional comum curricular para os 
ensinos fundamental e médio, prevendo a integração de características culturais, sociais e 
econômicas particulares das diversas regiões e localidades brasileiras, Russo e Paladino (2014, p. 
36) chamam a atenção para o fato de que “até 2003, não houve uma legislação ou qualquer 
diretriz que definisse políticas para o reconhecimento da diversidade étnico-racial no ensino 
básico”, fazendo uma clara referência à Lei nº 10.639/2003, e lançando à luz a ausência de planos 
e programas seguintes à aprovação da LDB que tornassem efetiva a presença de discussões sobre 
a diversidade étnico-racial nas salas de aula. 

Nesse sentido, cumpre ressaltar que, não obstante o avanço representado pela 
aprovação da supracitada lei sobre o ensino de história e cultura afro-brasileira, a integração do 
conteúdo sobre os povos indígenas só passou a compor esse novo direcionamento curricular 
cinco anos após a primeira lei, revelando um largo intervalo entre as duas iniciativas e lançando 
luz sobre o fato de que, ainda hoje, outras minorias étnicas não foram contempladas por essa 
proposta de reconhecimento da diversidade, a exemplo da cultura cigana. 

Complementar ao movimento direcionado à inclusão da diversidade étnico-racial nos 
currículos, o Ministério da Educação publicou em 2009 o Plano Nacional de Implementação das 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e 
Cultura Afrobrasileira. O documento é resultado do grupo de trabalho criado em 2008 pelo 
MEC/SECAD em parceria com a UNESCO, reunindo representantes de diversos órgãos 
públicos e instituições (associações, ONGs, conselhos e institutos) ligados à educação no Brasil4. 
Inicialmente, o grupo formado em 2008 tinha como proposta debater estratégias de 
implementação da Lei nº 10.639/2003, contudo, diante da aprovação da Lei nº 11.645 naquele 
mesmo ano, viu-se a necessidade de ampliação do debate abarcando, também, a temática 
indígena. 

Segundo o próprio documento, “o Plano Nacional foi construído como um 
documento pedagógico com o intuito de orientar e balizar os sistemas de ensino e as instituições 
correlatas na implementação das Leis 10639/2003 e 11645/2008” (MEC, 2009). Dentre os vários 
eixos e ações definidas pelo Plano, consta como uma das Ações Articuladas a incorporação do 
conteúdo das supracitadas leis na construção do Plano Nacional de Educação (2014-2024). 

Ainda que conferido ao conteúdo indígena um papel secundário no plano nacional de 
implementação publicado em 2009, tal documento foi fundamental no conjunto de esforços 
voltados à articulação do ensino de história indígena aos currículos da educação básica, ao tratar, 
dentre os eixos e ações trabalhados, a inclusão do tema da lei ao novo Plano Nacional de 
Educação que substituiria o PNE 2001-2010, e que foi aprovado, por fim, para o decênio 2014-
2024.  
 
 
 

                                                           
3 Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.  
4 Portaria Interministerial MEC/MJ/SEPPIR nº 605 de 20/05/2008. Disponível em: 
http://www.normasbrasil.com.br/norma/portaria-interministerial-605-2008_208823.html. Acesso em 18 de mai. 
2018. 

http://www.normasbrasil.com.br/norma/portaria-interministerial-605-2008_208823.html
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O Ensino de História e Cultura Indígena no PNE e na BNCC 
 
 A proposta inicial da criação de um Plano Nacional de Educação data de meados do 
século XX, como resultado da influência do Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, de 
1932. Como reflexo de tal ideário, a Constituição de 1934 tratou pela primeira vez serem 
competências do Estado o delineamento de diretrizes para a educação nacional e a fixação de um 
Plano Nacional de Educação. No entanto, a proposta nunca foi levada à prática, tanto em função 
da instauração do Estado Novo, como também pelo descumprimento da determinação nas 
esferas da federação (Saviani, 2014, p. 25).  

Mais recentemente, a Constituição de 1988 e a LDB assinalaram à formulação do PNE. 
Todavia, foi apenas em 2001, após uma série de tensões e conflitos entre as propostas populares 
e as do governo à época, que se deu a aprovação do referido documento5, trazendo em seu corpo 
as diretrizes, metas e estratégias para a educação no período de 2001-2010. A esse respeito, 
Aguiar (2010, p. 712) corrobora que: 

 
O texto final aprovado traz as marcas dos embates ocorridos ao longo da tramitação da 
proposta [...]. Contudo, não restam dúvidas de que os objetivos e metas do PNE 
aprovado, a despeito das restrições que sofreu, incorporaram algumas demandas 
históricas da população brasileira. 

 
Apesar de o primeiro Plano ter tido sua vigência expirada em 2010, a aprovação do 

segundo só ocorreu em 20146, trazendo entre suas novidades a inserção das temáticas 
afrobrasileira e indígena em atendimento às leis nº 10.639/2003 e 11.645/2008, e em consonância 
com o Plano Nacional de Implementação de 2009, já comentado anteriormente. Essa inclusão se 
dá no contexto das preocupações com a qualidade da educação ofertada, sob a lógica de que “não 
basta garantir o acesso ao sistema, para que se possa garantir que a educação está efetivamente 
sendo realizada” (CODES, et al, 2017, p. 12). 

Deste modo, figura como uma das estratégias vinculadas à meta 77 do PNE a garantia 
da presença do conteúdo das sobreditas leis nos currículos escolares, senão vejamos: 

 
7.25 – História e cultura afrobrasileira e indígena 
Garantir os conteúdos de história e cultura afro-brasileira e indígena nos currículos e 
ações educacionais, nos termos da Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, e da Lei nº 
11.645, de 10 de março de 2008, assegurando-se a implementação das respectivas 
diretrizes curriculares nacionais, por meio de ações colaborativas com fóruns de 
educação para a diversidade étnico-racial, conselhos escolares, equipes pedagógicas e 
com a sociedade civil. 

 
Não obstante a estratégia indicada estar claramente afinada com a proposta da lei sobre 

o ensino de história e cultura indígena, o Observatório do PNE8 aponta a estratégia como “não 
realizada”. De acordo com o levantamento efetuado para o Observatório pelo consultor Ricardo 
Martins em 2015, a situação da estratégia deve-se tanto à formação deficiente do professor 
quanto à ausência de avaliações sistemáticas sobre os temas. 

Por outro lado, segundo relatório de consultoria elaborado por Edilene M. Pereira 
(2017, p. 82) sobre a aplicação das leis em pauta, os planos educacionais estaduais analisados 

                                                           
5 Instituído pela Lei nº 10.172, de 09 de janeiro de 2001. 
6 Instituído pela Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014. 
7 Meta 7 – Aprendizado adequado na idade certa: Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e 
modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem. Disponível em: 
http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/7-aprendizado-adequado-fluxo-adequado. Acesso em: 19 de mai. 
2018. 
8 Plataforma criada em 2013 de monitoramento do PNE, emitindo indicadores de cumprimento de metas e 
estratégias, publicando, inclusive, análise, estudos, pesquisas e notícias vinculadas ao Plano. Disponível em: 
http://www.observatoriodopne.org.br/sobre-observatorio. Acesso em: 19 de mai. 2018. 

http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/7-aprendizado-adequado-fluxo-adequado
http://www.observatoriodopne.org.br/sobre-observatorio
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evidenciaram que a maioria dos Estados tem procedido à inclusão do tema em suas redações, em 
concordância com o PNE, instituindo ações e incentivando a produção de material didático-
pedagógico. 

Este quadro, entretanto, não se repete na amostragem de municípios analisados, pelo 
que se constata uma fragilidade dos planos municipais em relação à temática. Para além da análise 
dos Planos de Educação, o relatório conclui sugerindo o acompanhamento da aplicação das leis 
em sala de aula a partir do envolvimento dos gestores e docentes com o tema (PEREIRA, 2017, 
p. 86). 

É nesse cenário que a estratégia 7.1 (Diretrizes Pedagógicas e Base Nacional Comum)9, 
da já citada meta 7 do PNE, prevê a formulação de bases curriculares para todas as etapas da 
escolarização básica. A Base Nacional Comum Curricular - BNCC surge, portanto, como uma 
demanda do PNE, constituindo-se como uma “Referência nacional para a formulação dos 
currículos dos sistemas e das redes escolares dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e 
das propostas pedagógicas das instituições escolares” (MEC, 2017, p. 6). Enquanto a BNCC do 
ensino médio segue como objeto de discussão e disputas, a base para o ensino infantil e 
fundamental foi aprovada em 2017 com intuito de normatizar a uniformização dos currículos. 

Analisando o conteúdo proposto pela BNCC para o ensino de história indígena, 
percebe-se, inicialmente, que a temática aparece em todos os anos do ensino fundamental (do 6º 
ao 9º ano). No 6º ano, o assunto integra o currículo abordando as comunidades indígenas no 
contexto das sociedades ameríndias que ocupavam o continente americano antes da invasão dos 
europeus. No 7º ano, a abordagem da história indígena se delineia a partir dos processos de 
conquista da América, envolvendo seus conflitos, alianças e resistências, além dos impactos 
gerados a partir da colonização imposta a esses povos. No currículo do 8º ano, a temática 
indígena adentra as mudanças ocorridas no século XIX, trabalhando a tutela indígena, a relação 
entre os povos nativos e o império, bem como as principais teorias que fundamentavam os 
discursos civilizatórios no período. Por fim, no 9º ano é trabalhada a questão indígena no século 
XX, passando da presença indígena na República oligárquica à inclusão dos povos indígenas na 
Constituição de 1988.  

Tem-se, à priori, a observância da Lei 11.645/08 em todos os anos do ensino 
fundamental II. No entanto, um olhar mais apurado sobre a proposta dada pela BNCC revela 
que o conteúdo sobre os povos indígenas vai se diluindo na trajetória entre o 6º e o 9º, 
subtraindo, cada vez mais, o protagonismo indígena da História a partir de uma abordagem 
genérica e superficial.  

Tratando do ensino dos temas afro-brasileira e indígena, Silva, Vasconcelos e 
Casagrande (2016, p. 6) afirmam que “pelo caráter como são explicitados, parecem ser muito 
mais transversais que integradores”. A desconfiguração do indígena como sujeito do processo 
histórico alcança seu ápice no 9º ano, quando a resistência indígena ao processo civilizador 
operado, nesta feita, pelo próprio Estado, é inexistente na proposta curricular. Assim, a 
problematização da invasão de territórios indígenas e extermínio de diversas etnias, ocorridos no 
século XX, passa totalmente despercebida na proposta da Base Curricular, silenciando, outra vez, 
o indígena como protagonista social. 
 
Considerações Finais 
 

Da análise realizada é possível concluir que, formalmente, tanto o PNE quanto a BNCC 
têm compreendido o conteúdo da Lei nº 11.645/2008, incluindo a temática indígena no rol dos 

                                                           
9 “Estabelecer e implantar, mediante pactuação interfederativa, diretrizes pedagógicas para a educação básica e a base 
nacional comum dos currículos, com direitos e objetivos de cada ano do ensino fundamental e médio, respeitada a 
diversidade regional, estadual e local”. Disponível em: http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/7-
aprendizado-adequado-fluxo adequado/estrategias/7-1-diretrizes-pedagogicas-e-base-nacional-comum. Acesso em: 
19 de mai. 2018. 
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assuntos a serem trabalhados no ensino fundamental II. No entanto, para além do cumprimento 
meramente legal do que determina a supracitada lei, um olhar mais acurado faz emergir o quadro 
real de deficiência da temática nos conteúdos específicos de cada ano, ocasionando lacunas do 
conhecimento sobre a história e cultura indígena nas salas de aula. 

Não obstante o trio de documentos indique a adoção do tema, outros fatores, que não 
apenas sua presença nos currículos, são essenciais ao processo de efetivação da lei. Nesse sentido, 
Russo e Paladino (2014, p. 54) apontam que a abordagem sobre os povos indígenas se dá mais 
amplamente por iniciativa dos professores de maneira individual, muitas vezes em virtude do 
envolvimento com a questão, do que necessariamente como resultado do empenho da escola em 
dar ao tema a importância requerida pela proposta do ensino para relações étnico-raciais previstas 
tanto na BNCC quanto no PNE. 

Destacamos, por fim, a ausência de mecanismos de monitoramento da aplicação da lei 
na prática, o que também contribui à fragilização de sua finalidade, que é uma adoção efetiva e 
multidisciplinar da temática visando superar o preconceito gerado a partir da ignorância. 
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A CRIAÇÃO DO “OUTRO”: REPRESENTAÇÕES DOS POVOS INDÍGENAS 
ATRAVÉS DE IMAGENS DO PERÍODO COLONIAL PUBLICADAS NA 

LITERATURA DIDÁTICA (COLEÇÃO MOSAICO, 2016)1 
  

Mirian Jossette de Sousa Oliveira2  
 

Resumo: Este artigo é fundamentado na necessidade de compreender o contexto histórico, 
cultural e religioso que formula uma série de intencionalidades europeias na caracterização de 
povos indígenas no período colonial, analisando a cristalização desse imaginário de exotismo 
através das imagens, posteriormente aderidas aos materiais didáticos que auxiliam o ensino de 
História. Diante dessa problemática, utilizo como fonte imagens produzidas por europeus como 
Theodore de Bry, Jean-Baptist Debret e Albert Eckhout que foram introduzidas na construção 
da história relativa aos primeiros séculos da colonização e atualmente estão publicadas em livros 
didáticos do 6° e 7° ano do ensino fundamental da Coleção Mosaico (2016) e na mídia virtual. A 
exploração das imagens possibilita de forma independente uma leitura de mundo e quando 
aliadas ao ensino podem suscitar um grande objeto de discussão, entretanto sua exploração 
complementar acaba reforçando os mesmos estereótipos trazidos pela colonização. Estas 
representações históricas permeiam um ideal de civilização conceituada por Aimé Césaire (1978) 
como uma configuração ocidental que cumpre exatamente a função da colonização, criando o 
“outro” denominado selvagem para legitimar e propagar o ideal de inferioridade e submissão. A 
sociedade formada no período pós-colonial é instruída a reproduzir os mesmos discursos, 
criando barreiras para o acesso a novas produções históricas e educacionais postas por 
indigenistas como Gersem Baniwa (2006) que reflete sobre esse processo através da resistência e 
a noção indígena sobre os espaços, culturas e múltiplas etnias.  
 

Palavras-chave: Livro Didático; Representação Indígena; História E Imagens.    
 
INTRODUÇÃO 

“... Soy América Latina 
Un pueblo sin piernas, pero que camina...” 

 
Calle 13. 

 
Este trabalho compõe parte de uma pesquisa que está em processo de maturação. O 

desenvolvimento desse fragmento é resultante de experiências traçadas a partir do interior dos 
Sertões, enquanto lugar social e ensino público enquanto realidade educacional. Para a exploração 
do tema será exposto um conjunto de teorias que trarão aparato para a compreensão dos 
discursos que fortalecem o eurocentrismo na educação através de algumas representações 
iconográficas de povos nativos no período colonial.  

                                                           
1 Orientadora: Dra. Ana Rita Uhle. Professora Adjunta da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG/CFP), 
campus Cajazeiras-PB. 
2 Graduanda pela Universidade Federal de Campina Grande – Centro de Formação de Professores. 
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As imagens que serão analisadas foram produzidas sob a ótica de colonizadores para 
disseminar em outros espaços os habitantes indígenas do “novo mundo”, visualizados através das 
expedições ou de relatos de viajantes. As construções dessas iconografias estão carregadas de 
estigmas sociais, culturais, religiosos e civilizatórios presentes no contexto europeu. A 
problemática consiste na circulação dessas imagens na conjuntura atual como forma de 
representação dos povos nativos através de materiais didáticos e da mídia virtual.  

Na análise dos livros da coleção Mosaico (2016), voltada ao 6° e 7° ano do ensino 
fundamental, foram encontradas gravuras de Theodore de Bry, iconografias de Van de Velden e 
pinturas de Jean-Baptist Debret no diálogo sobre a atuação social e cultural indígena. A lei 
11.645/20083 institucionaliza através das Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional a 
necessidade de um diálogo mais abrangente com a pluralidade cultural existente no Brasil. 
Lembrando que esse processo foi resultado de um histórico de muita militância indígena e negra 
pela integração de múltiplos personagens no contexto histórico brasileiro e nas políticas públicas, 
caracterizando o pós-1980 como um marco de várias conquistas jurídicas:  

 
Nesse movimento sócio-histórico estão inseridas a construção de vários marcos 
jurídicos e a formulação de políticas públicas com o objetivo de superação das 
desigualdades raciais e sociais no pós-1980. Várias políticas e projetos foram 
implantados, tais como demarcação de terras indígenas; ações afirmativas para a 
população negra de afrodescendentes; implementação de cotas raciais em concursos 
públicos e nas instituições de ensino superior; programas de saúde para a população 
negra e indígena; programas específicos para ingresso na carreira diplomática; e ações 
específicas na área da cultura e da educação de afrodescendentes e indígenas. A luta 
pelo efetivo acesso a educação escolar em todos os níveis foi ampliada com ações que 
vão desde a construção de práticas educativas não racistas, a necessária revisão de como 
negros, indígenas e mulheres foram, tradicionalmente, tratados nos saberes históricos 
escolares (nos livros didáticos e práticas docentes, até as mudanças estruturais nos 
projetos de formação de professores na educação básica e superior. (GUIMARÃES, 
2012, p 77-78).  

  
Diante disso, a abordagem da lei 11.645/2008 se caracteriza como mais um aparato 

jurídico para suscitar debates nas Escolas sobre a existência e resistência da cultura afro-brasileira 
e indígena e quebrar os estigmas discriminatórios tão cristalizados em nossa sociedade. Sabemos 
que o livro didático funciona como um dos suportes no ensino básico para a construção das 
temáticas, e sua existência é de grande relevância para os professores. Entretanto, os conteúdos 
textuais, assim como as fontes visuais devem passar novamente por uma reformulação coerente a 
partir das novas discussões, para que esses povos possam traçar sua própria representação. 
Visualizar essas questões nos permitirá enxergar possíveis caminhos para a construção de um 
ensino crítico e autônomo através da inserção da pedagogia decolonial.  

A perspectiva eurocêntrica é prejudicial no ensino de História da educação básica porque 
grande parte dos conteúdos gira em torno de uma trajetória traçada como uma linha do tempo, 
selecionando “acontecimentos históricos” de grande relevância para a Europa, como por 
exemplo, a “Idade Média” e o sistema feudal. Essa divisão linear não dá conta de abranger a 
América Latina e o que antecede a ela enquanto território de nomenclatura nativa. Essa leitura de 
mundo caracteriza-se como um estudo da estrutura de uma determinada época que ocorreu 
apenas no contexto europeu. Sobram poucos diálogos e representações que de fato 
proporcionem a identificação do estudante enquanto sujeito histórico, social, cultural e promotor 
de conhecimento: 

 
La conceptualización alude a que la cultura europea se autoafirmó en un pedestal por 
encima de las culturas del planeta y desde allí, en nombre del proyecto neutro y 
universal de la ciencia, ejerció beneficiosamente su poder. (RAMALLO, p. 45, 2014).  

                                                           
3 O conteúdo da lei 11.645/2008 está disponível em: < http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2008/lei-11645-
10-marco-2008-572787-publicacaooriginal-96087-pl.html> acesso em: 01/07/2018.  
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 O ensino acrítico é doloroso, ele existe para normatizar, até que as inquietações 
relacionadas à centralidade dos conteúdos sejam naturalizadas e reproduzidas, funcionando como 
manutenção dos sistemas políticos mais conservadores e desiguais. Estudar o “Brasil Colônia”4 
nas Universidades e Escolas é tão danoso, porque esse termo não sugere uma temporalidade, ele 
impõe uma condição. Devemos entender o processo de colonização muito além do conceito de 
ocupação territorial e da política burocrática imperialista. 
 A colonialidade5 nos possibilita pensar a junção dos vários discursos que migram de sua 
localidade específica contendo formas de representação, religiosidade, cultura, padrão corporal 
civilizatório, unindo esses componentes em uma visão de mundo generalizante nos espaços 
colonizados. Essa visão é introduzida principalmente através de questões simbólicas e 
repressivas, encontrando na via do poder formas de descaracterizar, deslegitimar e apagar 
manifestações de resistência política e cultural dos povos nativos dando margem ao 
etnocentrismo6. Cria-se o “outro”, não na figura de um humano, mas em coisa, para carregar o 
peso dos estigmas trazidos: 
 

A conquista colonial, fundada sobre o desprezo pelo homem indígena e justificada por 
esse desprezo, tende, inevitavelmente, a modificar quem a empreende; que o 
colonizador, para se dar boa consciência costuma ver o outro como o animal, se 
exercita a tratá-lo como animal, tende objectivamente, a transforma-se, ele próprio, em 
animal [...] Ouço a tempestade. Falam-me de progresso, de “realizações”, de doenças 
curadas, de níveis elevados acima de si próprios. Eu, eu falo de sociedades esvaziadas 
de si próprias, de culturas espezinhadas, de instituições minadas, de terras confiscadas, 
de religiões assassinadas, de magnificências artísticas aniquiladas, de extraordinárias 
possibilidades suprimidas. (CESAIRÉ, p. 23-25, 1978).  
 

 O modelo colonial contradiz seu conceito de civilização, quando torna o colonizador no 
próprio selvagem, aquilo que ele mais acusa e repugna no colonizado, causando genocídio às 
nações em detrimento da exploração: 
 

Entre colonizador e colonizado só há lugar para o trabalho forçado, a intimidação, a 
pressão, a polícia, o imposto, o roubo, a violação, as culturas obrigatórias, o desprezo, a 
desconfiança, a arrogância, a suficiência, a grosseria, as elites descerebradas, as massas 
aviltadas. (CESAIRÉ, p. 25, 1978). 
 

 Quando não pode mais sugar diretamente o território, retira-se garantindo que seu trabalho 
continuará pelas mãos da colonialidade do poder e do saber7, através de uma elite local e pelas 
questões simbólicas deixadas. A ideia consiste em tornar o nativo no selvagem conquistado, para 
posteriormente se criar um ideal de civilização, uma das vias de propagação dessa normatividade 
é justamente a educação.  
 
CONTRIBUIÇÕES PARA O ENSINO NA PRÁTICA DA LEI 11.645/2008 
 
 Na IX Semana Nacional de História da UFCG, o Centro de Formação de Professores 
recebeu o indigenista Gersem Baniwa como conferencista de encerramento do evento. Em sua 
fala nos retirou um pouco do contexto universitário que visa uma narrativa bastante linear, no 

                                                           
4 Essa questão sobre a abordagem da colonização através do termo “Brasil Colônia” foi maturada através da 
construção de diversos diálogos com a minha orientadora Ana Rita Uhle.  
5 O conceito de Colonialidade foi formulado pelo autor Walter Mignolo, a partir das referências de Luiz Fernandes 
Oliveira e Vera Maria Ferrão Candau, no texto “Pedagogia decolonial e educação antirracista e intercultural no 
Brasil”, (2010, p. 20).   
6 O etnocentrismo de base eurocêntrica, a propagação da superioridade de povos, raças e culturas produziram por 
um lado a cultura do racismo, da exclusão, da marginalização e, em contraposição movimentos de lutas e resistências 
a esse processo. (GUIMARÃES, 2012, p. 74).  
7 Ver: QUIJANO, Aníbal. Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. Centro de Investigaciones sociales 
(CIES), 2000, p. 201 – 246.   
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intuito de entendermos a existência de vários universos que podem e devem ser explorados. Cito 
aqui essa discussão porque seu impacto se mostrou como um caminho que me trouxe novas 
perspectivas de abordagens historiográficas para o ensino. A partir disso entrei em contato com o 
livro “O índio brasileiro: o que você precisa saber sobre os povos indígenas hoje”, no qual 
Baniwa coloca a importância de se entender de fato as circunstâncias e vivências dos povos 
indígenas atualmente, através dos movimentos sociais, cidadania e as formas de autonomia, 
educação, saúde e a economia. Necessitamos minimamente dessas concepções para descentralizar 
o ensino, ao compreender que em um mesmo território, temos diversos indivíduos que 
constroem a vida com outra noção de organização, cosmovisão, espaço e tempo. Essas 
sociedades não estão enterradas no período colonial, elas existem! Apesar da lei 11.645/2008 
estar em vigência há 10 anos, constata-se de várias formas que o ensino ainda não se adequou a 
proposta. Uma dessas evidências são as imagens que serão analisadas, veiculadas nos materiais 
didáticos. A lei pressupunha a ampliação de um campo vasto de pesquisa em relação à Cultura 
Indígena, porém ainda lidamos com uma epistemologia muito centralizada. Diante disso, alguns 
autores já traçam caminhos que estabeleçam essa quebra, propondo uma abordagem entre a 
pedagogia decolonial, um conceito que vai muito além da inclusão de novas problemáticas, 
estabelece outras configurações para o ensino, e a ideia de interculturalidade que provoca o giro 
epistêmico: 

Nesse processo, também se encontra a estratégia da interculturalidade como princípio 
que orienta pensamentos, ações e novos enfoques epistêmicos. O conceito de 
interculturalidade é central na (re)construção do pensamento-outro. A 
interculturalidade é concebida, nessa perspectiva, como processo e como projeto 
político. (OLIVEIRA E CANDAU, 2010, p. 25).  

 

 Os primeiros debates sobre a inserção de novas perspectivas para o ensino foram 
caracterizados como “temas transversais” nos PCN’s na década de 80. Porém o conceito de 
interculturalidade sugere que esses novos debates contenham uma ligação direta entre a 
abordagem histórica e os temas ditos “transversais” para a ampliação do debate e o 
reconhecimento de outras narrativas no contexto nacional.  
 
LINGUAGEM VISUAL: UMA AMPLIAÇÃO DAS DISCUSSÕES HISTÓRICAS EM 
SALA DE AULA 
  
 Começo falando que abordar imagens em um material didático é tão complexo quanto 
escolher os textos postos em cada temática de ensino, porque a imagem não é o complemento de 
uma discussão textual, ela carrega seu próprio discurso. Circe Bittencourt (2001) aponta duas 
problemáticas muito importantes para entendermos a lógica dos livros didáticos. Uma delas 
afirma que apesar dos livros estarem abarrotados de imagens, pouco se difunde sobre as práticas 
de abordagem desse material em sala de aula. A outra reflete o livro didático como um produto 
que se constrói a partir da lógica do mercado, buscando uma interação com a “indústria cultural”. 
Ou seja, as imagens tornaram-se cada vez mais objeto de ilustração do livro didático intervindo 
como auxílio às representações culturais ou sociais, porém o conhecimento sobre sua leitura não 
é difuso nessa mesma proporção. É comum que haja o aprisionamento da imagem ao texto para 
materializar a discussão lida, e consequentemente: 
 

Existe sempre a possibilidade de o leitor vinculá-las às suas experiências vividas, de 
fazer rememorações a partir delas, de criar um saber ou experimentar determinados 
sentimentos. Ou, ainda, o leitor, ao observar uma iconografia, pode identificar e criar 
novas imagens mentais. (BUENO, 2011, p. 70). 
 

 Quando a linguagem visual é retirada do contexto original, é necessária uma análise crítica 
que estabeleça uma conexão com o seu processo de criação, circulação e recepção. A ausência 
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dessa discussão torna-se um instrumento de poder, principalmente quando se trata da 
representação de inferioridade e exotismo dos povos indígenas, africanos e afrodescendentes.  
 Neste caso específico atenho-me a algumas imagens iconográficas produzidas no período 
colonial sobre os povos que habitavam o território posteriormente conhecido como Brasil. 
Inseridas nos livros didáticos da Coleção Mosaico, editora Scipione, voltados ao 6° e 7° ano do 
ensino fundamental, construídos em 2016, portanto, ainda em vigência nas escolas. Essas 
representações foram criadas a partir de Jean-Baptist Debret, Albert Eckhout, Van de Velden e 
Theodore de Bry, reconhecidos no Brasil por suas construções visuais sobre a colonização na 
América:  
 

Predominantes em nossa historiografia e continuamente alimentadas pela mídia e pelas 
narrativas históricas em escolas, colégios e universidades, essas ideias foram facilmente 
incorporadas no imaginário da população brasileira, com imensos prejuízos para todos, 
mas principalmente para os índios. (ALMEIDA, 2017, p. 20).  
 

 Os livros abrigam imagens de viajantes e também de alguns europeus que nunca estiveram 
no Brasil, apoiando-se apenas em relatos de cronistas sobre os povos nativos e em suas 
referências culturais, sociais ou religiosas. Theodore de Bry, por exemplo, teve suas gravuras 
extremamente disseminadas sobre a construção da imagem do indígena Tupinambá no período 
colonial, pelo nível de exotismo caricatural e diabólico na descrição de rituais antropofágicos, 
através da visão de viajantes como Hans Staden e Jean de Léry:  
 

Finalmente, é importante ter claro que o artista não “pintava o que via”, ou seja, o 
contato com o mundo natural é relativo. Ainda na Renascença, quando esta idéia 
começa a ganhar destaque, tal observação não é direta, já que se fazia através dos 
cânones, isto é, a partir de fórmulas esquemáticas que triunfaram e se converteram em 
convenções. Foi a partir delas que um artista como Theodoro de Bry representou o 
índio, não importando que ele nunca tivesse visto um nativo do Novo Mundo. 
(CHICANGANA-BAYONA, 2006, p. 43). 

 
 Portanto, essas imagens suprem o diálogo que os (as) professores (as) necessitam nos 
materiais didáticos? Quais os critérios de escolha? Esses questionamentos podem ser respondidos 
através dos próprios discursos que as imagens apresentadas trazem em conjunto com a 
intencionalidade do ensino voltado ao eurocentrismo.  
 O manual do (a) professor (a) traz alguns textos com a intenção de auxiliar na resolução 
das problemáticas do livro, e por vezes também se aventura a desenvolver perguntas para as 
imagens.  

 
Figura 1: Soldados índios de Curitiba escoltando selvagens (1834), litografia colorida à mão, de Jean Baptist-Debret. 

Arquivo da editora Scipione. 

   
 Essa imagem, por exemplo, está exposta na apresentação de um capítulo do livro do 7° 
ano, que se trata sobre “As fronteiras na América Portuguesa”. Juntamente, traz questionamentos 
sobre a descrição de cada personagem e a relação existente entre eles. Nessa obra litográfica, cujo 
nome “Soldados índios de Curitiba escoltando selvagens” (1834), Debret faz uma representação 
sobre índios que se tornaram soldados e, pelo grau de civilidade, detém o poder sobre aqueles 
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considerados selvagens. Para diferenciá-los é utilizada a simbologia dos corpos, algo recorrente 
para a representação do indígena na imagem colonial. É algo que se manifesta desde a posição 
que cada um encontra-se, aquilo que está vestindo, o que carrega e suas expressões diante das 
situações. Apesar de contextos totalmente diferentes, uma técnica e concepção similar encontrada 
no livro, para a indicação de submissão ao outro se trata de Van de Velden. Ainda no livro do 7° 
ano, temos um texto sobre a utilização da mão de obra indígena ilustrada com a “Dança dos 
Puris”. Imagem de autoria do Velden para a ilustração do livro de Von Martius no século XIX. 
Apoiado em relatos e imagens anteriores, construiu sua linguagem visual relativa aos corpos. 
 

 
Figura 2: Dança dos Puris, pintura de Van de Velden, datada do século XIX, para a obra História Natural das 

Palmeiras, do botânico e médico alemão Von Martius. Arquivo da editora Scipione. 
  
 No canto esquerdo da imagem aparecem dois europeus em postura ereta, propondo 
superioridade, um deles toca um “índio”, enquanto no canto direito em contraposição, alguns 
“índios” estão fazendo um círculo em volta de uma fogueira, realizando algo que Velden chamou 
de “dança”, já que os indígenas tinham uma visão de mundo e práticas culturais totalmente 
diferentes. Essas concepções não eram compreendidas pelos europeus como uma manifestação 
válida perante os códigos da civilização, portanto os indígenas recebiam nomes e visões muito 
genéricas. As expressões rústicas sugerem uma caracterização selvagem, mas os corpos estão 
entregues, como se não houvesse qualquer resistência por parte dos nativos perante a conquista. 
Entretanto:  

Ressalte-se que o processo de dominação europeia não foi tão simples, já que houve 
uma intensa resistência desempenhada pelos nativos, que realizaram batalhas, além de 
se utilizarem de recursos jurídicos que os permitiam questionarem a política de 
colonização dos povos europeus. (CASTRO, 2012, p. 8).  

  
Essas formas de resistência também foram expressas em imagens, porém na disseminação 

do “índio bom”, aquele que se aliava ou contribuía para os interesses dos colonizadores e o 
“índio mau” aquele que merecia ser combatido ou escravizado: 

 
Ao longo do século XIX existiram uma diversidade e pluralidade de imagens a respeito 
dos indígenas, essas imagens corresponderam aos diferentes momentos políticos e as 
mudanças sociais que ocorreram no país, expressaram a oposição entre o Tupi como o 
símbolo da nacionalidade e o Tapuia como o bárbaro, selvagem. Entre o índio dócil, 
catequizado, integrado a civilização e o índio feroz, sem sentimentos, a ameaçar a 
civilização. Oposição entre o aldeamento e a selva, entre o ócio a liberdade e o trabalho, 
entre o atraso e o progresso, entre a degeneração e a civilização... Imagens que 
expressam o etnocentrismo presente nos vários discursos construídos a partir da 
suposta supremacia da raça branca, representante da obra redentora da civilização 
(SILVA, 1995, p. 34-35).  

 
  Contudo, todos eles eram tidos como selvagens e ignorantes, em maior ou menor “nível” 
de ofensa perante a colonização. Essa idealização gerou posteriormente um debate presente na 
tese de Monteiro (2001) intitulada “Tupis, Tapuias e Historiadores Estudos de História Indígena 
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e do Indigenismo”8, que aponta as contribuições que os historiadores vêm produzindo desde o 
século XIX sobre o aparecimento do indígena na historiografia e suas formas de representação 
em instituições recém-formadas, como o IHGB. O autor também aponta para as limitações 
causadas pelo “binômio Tupi/Tapuia”, sobre o mito do desaparecimento nos discursos raciais, 
da construção identitária do brasileiro e o isolamento do indígena no espaço e tempo. Tais 
aspectos encontram-se na exploração recorrente a perspectiva apresentada por Eckhout. Suas 
obras caracterizaram corpos, tipos e diferenças entre indígenas na idealização do Tupi e do 
Tapuia. Essas imagens não compõe o acervo do livro didático, porém pela recorrência desse 
estereótipo tão disseminado nos mecanismos de pesquisa virtual, é importante realizar uma 
análise acerca do tema. 
 

 
Figura 3: Índia Tupi. Albert Eckhout. Óleo sobre tela 265 X 157  

Museu Nacional de Copenhague, Dinamarca 1641. Acervo: Pinterest. 

 
A imagem acima mostra a representação da índia Tupi. Essa alegoria compõe um discurso 

não só em relação ao corpo, mas também na composição do cenário. A figura da maternidade 
mostra uma mulher dócil, o uso de roupas sugere uma forma de adaptação à civilidade e as 
plantas frutíferas próximas à casa ao fundo se harmonizam com os instrumentos de colheita na 
cabeça e um ambiente familiar. 

 

 
Figura 4: Índia Tarairiu (Tapuia), Albert Eckhout, 1641. Óleo sobre tela 264 X 159  

Museu Nacional de Copenhague, Dinamarca. Acervo: Pinterest. 
                                    

 Essa é a representação da índia Tapuia, carregada de uma expressão fechada, sua cesta 
comporta um pé, enquanto segura uma mão, provavelmente seu “alimento”. A paisagem indica 
uma mata fechada, sem os caminhos abertos pela colonização, e ao fundo, por baixo das pernas 
da índia há uma tribo possivelmente “dançando”. Todos esses contrapontos contendo práticas e 

                                                           
8 Ver: MONTEIRO, John M. Entre Tupis, Tapuias e Historiadores Estudos de História Indígena e do Indigenismo. IFCH – 
UNICAMP, Campinas: 2001.  
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ações cotidianas buscam consolidar as diferenças entre a indígena que pode ser catequizada e 
aquela que não tem possibilidades de se adequar a civilização.  
 A associação entre o indígena selvagem como um canibal é tida tanto por Eckhout 
quanto por Theodore de Bry em suas gravuras sobre os indígenas Tupinambás.  
 

 
Figura 5: Preparo e consumo da carne humana assada no moquém, da Americae Tertia Pars (1592), Theodore De Bry. 

Reprodução do Livro Didático. 

 
Essa imagem foi encontrada no livro do 6° ano, no capitulo em que se trata sobre os Povos 

Indígenas no Brasil e a ocupação territorial, no tópico descritivo dos rituais e organização social 
observado no período colonial. A construção visual do gravurista levantou diversas análises pela 
seguinte indagação: Theodore De Bry jamais veio ao Brasil, porém suas imagens até hoje são 
muito reproduzidas quando se trata sobre a imagem do indígena Tupinambá. Como representar 
aquilo que nunca viu? Relatos, padrões corporais, técnicas de desenho, estereótipos. O mesmo 
que fizeram os viajantes, justamente por isso nenhum deles pode exercer mediante o ensino essa 
autonomia como representante da imagem indígena. Eles não viam com olhos, viam com o 
imaginário.  

Pode ser que no primeiro momento os preconceitos até então formados em relação à 
imagem do indígena traga algum crédito de validade à gravura, porém ao observá-la com cuidado, 
algumas características perdem o sentido: 

 
Se forem abstraídas tais diferenças, bem como a distração que possam causar as cores, 
pode-se perceber que os corpos são similares, sempre com um tratamento escultórico, 
torneados, musculosos; tanto de Staden como dos índios. Mas assimilitudes não param 
aí, os rostos tanto em Hans Staden como nos Tupinambás é resolvido da mesma 
forma, ou seja, os olhos e o nariz não têm diferenças, parecendo o mesmo modelo. 
Apenas a barba que identificaria o europeu e as caretas grotescas dos índios, mas, em 
princípio, o esquema de representação não muda, mudam os detalhes de cada 
“manequim”. (CHICANGANA-BAYONA, 2006, p. 19-20).  

 

 Podemos nos atentar, primeiramente aos detalhes que divergem Hans Staden e os demais 
“índios” que compõem a imagem. O europeu encontra-se em estado de choque pelo 
comportamento dos Tupinambás ao devorarem carne humana. Sua expressão, cor e barba 
causam uma diferenciação, porém os corpos são todos desenhados a partir de um mesmo 
modelo canônico. O ritual antropofágico é retratado como um costume abominável, jamais 
tolerado pelo cristianismo e totalmente fora do contexto simbólico. Outro detalhe consiste na 
representação feminina:  

 
A questão não termina aí. Torna-se muito claro que as estampas das índias do Novo 
Mundo, especificamente as velhas Tupinambá dos repastos canibais, vão adquirir as 
caraterísticas das bruxas europeias da pintura alemã. O contraste entre as jovens e as 
velhas Tupinambá na gravura de Theodoro de Bry, Preparo e consumo da carne humana 
assada no moquém, da Americae Tertia Pars (1592), tem a ver com a moral, já que uma vida 
de pecado e de consumo de carne humana leva à degeneração do corpo. 
(CHICANGANA-BAYONA; SAWCZUK, 2009, p. 519 - 520).  
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A partir disso podemos perceber que algumas imagens encontradas em materiais didáticos 
e nos mecanismos de pesquisa, detém o poder de reforçar muitos estereótipos trazidos pela 
colonização. Uma abordagem possível sobre essas iconografias é a analise do imaginário europeu 
no período colonial e a omissão das manifestações e processos de resistência indígena. Cria-se 
uma brecha para compreender a religiosidade cristã, formas de crenças divergentes, referências 
artísticas, morais, civilizatórias e valores expressados por europeus através da construção de um 
imaginário sobre os povos nativos. Quanto aos indígenas, estes possuem uma multiplicidade 
étnica muito vasta para representações tão rasas. Essa concepção traz o mito do “índio” quase 
extinto pelo genocídio colonial, sobrando aqueles que posteriormente integraram-se à sociedade 
através do progresso. Entretanto, essa discussão é muito superficial para os dados que 
conseguimos obter recentemente:  

 
Contrariando todas as previsões trágicas, os povos indígenas no Brasil ao longo dos 
anos de colonização, não somente elaboraram diferentes estratégias de resistência seja 
através das guerras ou dos confrontos, mas também por meio das alianças, das 
acomodações e adaptações ou das simulações diante das situações criadas com a 
colonização, alcançando nas últimas décadas um considerável crescimento populacional 
segundo estimativas do Censo IBGE/2010. Questionando assim as corriqueiras visões 
eurocêntricas, colonialistas e evolucionistas que tratavam os povos indígenas como 
atrasados, vítimas impotentes em extinção. Pois, os dados e informações que 
evidenciam o contrário exigem reformulações das teorias explicativas sobre o destino 
desses povos. (SILVA, 2017, p. 47).  

 

 Essas problemáticas propõem novos desafios em relação à comunidade acadêmica e 
escolar na formação política, na pesquisa e na atuação em sala. É necessária uma formulação dos 
materiais didáticos em que a construção das discussões ocorra através dos próprios professores e 
estudantes. Educação é, sobretudo, autonomia intelectual, coletividade, empatia e respeito.  
  
CONCLUINDO 
 
 Concluir é paradoxal, pois uma pesquisa sempre abre múltiplos caminhos para pensar e 
(re)significar-se a todo momento. Porém, a conclusão deste ciclo mostrou o quanto são 
complexas as relações que historicamente foram impostas desde o período colonial, até as 
questões que arrastam os diversos estigmas que ainda experimentamos, por exemplo, em relação 
aos povos indígenas. Institucionalmente temos a lei 11.645/2008 que abrange outras 
manifestações culturais presentes em uma mesma sociedade, entretanto visualmente e 
epistemologicamente essas culturas não tem legitimidade para dialogar com seus próprios 
processos. Encontramos uma barreira na centralidade epistêmica, causando a limitação ao acesso 
a diversas informações. Quando uma lei educacional é institucionalizada há o pressuposto da 
abertura de um campo de diálogo e atuação que se expande conforme as discussões daquela 
reivindicação conquistam os espaços. Entretanto 10 anos ainda não foram o suficiente para um 
impacto tão significativo nas escolas da rede básica, principalmente do lugar social que é posto 
nesse contexto, os materiais de atuação didática nos Sertões.   
 Na imagem, por exemplo, a abordagem é intrínseca a mediação, ou seja, o conteúdo visual 
tem o poder de reforçar estereótipos sendo descontextualizado, mas também pode quebrá-los 
através do contexto de produção, circulação e reprodução. Ensinos generalizantes sobre 
acontecimentos históricos alimentam doutrinas que destroem a possibilidade de habitar e 
compreender a multiplicidade que habita o meio universal e a complexidade histórica. Linhas do 
tempo e culturas impostas não nos cabem mais.   
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A MÚSICA COMO FONTE HISTORIOGRÁFICA: UMA ANÁLISE DA MÚSICA 
CHICLETE COM BANANA. 

Glauber Paiva da Silva1 
 
Resumo: Ao longo dos séculos a historiografia se modificou e, ao mesmo passo, as fontes 
historiográficas que o historiador utiliza para representar a história também se remodelaram. A partir do 
século XX ocorre o alargamento das fontes historiográficas e hoje o historiador tem uma gama de fontes 
que pode debruçar-se para fazer suas pesquisas. Uma das fontes que mais tem adquirido simpatizantes são 
as fontes musicais, onde o historiador pode fazer uma análise não apenas da letra, mas da performance 
musical do interprete, do ritmo e harmonia e, até mesmo do contexto em que a música foi composta. 
Pensando nisso, propomos em nosso trabalho analisarmos com o método hermenêutico a música Chiclete 
com Banana do canto popular Jackson do Pandeiro que foi composta durante o período em que o Rock 
and Roll vindos do exterior e a Jovem Guarda despontavam no Brasil. Utilizaremos das ponderações de 
Moraes e Saliba (2010) e Napolitano (2008) para respaldarmos a concepção dessa proposta. Esse trabalho 
é resultado da nossa pesquisa2 de dissertação da Pós-Graduação em História, que ainda está em 
andamento na Universidade Federal Rural de Pernambuco.  
 
Palavras-chave: Música. Fonte. Jackson do Pandeiro. 

 
INTRODUÇÃO 
 

A combinação de harmonias e ritmos formam o que conhecemos como música, uma das 
artes mais antigas que a humanidade já conheceu e que está todos os dias presente em nosso 
cotidiano. (MORAES, 1983) 

Ao acordar, ouvimos uma determinada música programada e de melhor tom para o nosso 
despertador; já para sair ao trabalho, ligamos os aparelhos dos nossos carros ou até mesmo 
colocamos os fones de ouvido em nossa jornada nos ônibus diariamente. Para alguns, ouvir 
aquela música animada fará seu dia mais produtivo, mais alegre e mais rentável. Para outros, pela 
manhã, a música calma é o melhor remédio para a longa jornada de trabalho que se seguirá.  

A música, muito mais do que arte, entrelaça-se com a nossa vida. Ela permeia momentos 
distintos de nosso percurso na terra. Ela nos faz lembrar pessoas que marcaram nossa 
caminhada. Mãe, pai, filhos, irmãos, avós, amigos. A música ativa nossa memória, e muito mais 
que a memória, ela consegue despertar um turbilhão de sentimentos que já estavam esquecidos. 
Para tal, só precisa tocar em uma rádio ou programa de TV e o buum acontece. Uma música que 
lembre uma situação, uma pessoa, um momento muitas vezes nos causa uma explosão de 
memórias, e essa memória logo nos leva ao encontro de tal pessoa ou momento.   

A música também pode ser entendida na sociedade como Fonte Histórica, já que, a partir 
de uma música, podemos compreender, por exemplo, o contexto histórico em que o autor esta 
inserido. Em nosso trabalho, pensamos em refletir a música como fonte histórica para 
demonstrar que apesar de servir como forma de entretenimento a música também pode 
apresentar diversas características que a levam a se tornar fonte histórica. 

                                                           
1 Mestrando em História pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Pesquisador do Núcleo de Pesquisa em 
História Local da Universidade Estadual da Paraíba. E-mail: glauber_xereta@hotmail.com 
2 Este artigo compõe parte de nossa dissertação de Mestrado em História pela Universidade Federal Rural de 
Pernambuco. 
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  Assim nos utilizaremos da música Chiclete Com Banana do cantor popular Jackson do 
Pandeiro para demonstrar como uma canção pode ser entendida como fonte histórica. Isto será 
possível a partir da análise de um conjunto de temáticas que nos ajudaram a refletir sobre a 
música como fonte historiográfica.   
 
HISTÓRIA E MÚSICA 
 

Historiadores como Henri-Irènèe e Eric Hobsbawm estiveram entre os poucos que, no 
século XX, ousaram penetrar e fazer essa ponte entre história e música. No entanto, ambos, 
mesmo sendo historiadores renomados, tiveram de resguardar seus nomes e atuaram com 
pseudônimos. Assim, Henri Davenso (Henri-Irènèe) preparou um curso de introdução à canção 
popular francesa, com exemplos musicais, letras de canções e uma tonalidade mais folclorista; já 
Francis Newton (Eric Hobsbawm) escreveu sua obra tão popular sobre o jazz dos anos 1950 e 
1960 (MORAES; SALIBA, 2010). 

Outro teórico que simpatizou timidamente com a relação música-história foi E. P. 
Thompson. Nos anos 1970, ele escreveu sobre a Rough Music, que era um ritual e festa em que a 
música aparece apenas em forma de barulhos, ruídos e sons desorganizados, formando, assim, a 
trilha sonora daquela festa. Michel Vovelle também pesquisou sobre as canções populares no 
contexto revolucionário do final do século XVIII na França e Marc Ferro foi outro historiador 
que analisou as origens, alterações e adaptações da canção Internacional, composta por Eugene 
Pottier e Pierre Degeyter, e seu uso na história dos movimentos de esquerda (MORAES; 
SALIBA, 2010). 

No Brasil, também não foi diferente. O historiador Varnhagen flertou com o binômio 
poesia-música em sua atividade de crítico e comentador de documentos e na biografia do cantor 
e compositor Domingos Caldas Barbosa. Capistrano de Abreu também fez algumas pequenas 
referências à música nos Capítulos de História Colonial, a qual aparece nas festas populares, nas 
irmandades religiosas e nos cantos de trabalho no Rio de Janeiro. Sérgio Buarque de Holanda, em 
Raízes do Brasil, faz apenas algumas referências à música na festa de Bom Jesus de Pirapora e 
também cita os lundus do mulato Caldas Barbosa. Na contramão, Gilberto Freyre mostra, em 
suas obras, uma grande diversidade de sons, ritmos, músicas e canções. 

 Freyre, em Casa Grande & Senzala, traz os ritmos africanos e como estes vão ao encontro 
das canções infantis de ninar. Da mesma maneira, em Sobrados e Mocambos, a cultura musical do 
século XIX se apresenta em todo o tempo no cotidiano privado e público nas músicas dos salões 
e teatros, nas referências aos lundus, maracatus, nas músicas tocadas com batuques e violão nas 
ruas e a problematização sobre a oposição entre piano e violão. Já no terceiro volume de sua obra 
Ordem e Progresso, a música continua presente na abordagem do autor, com muitos comentários e 
análises sobre modinhas, polcas e dobrados (MORAES; SALIBA, 2010). 

Mesmo com a atuação de Gilberto Freyre nas discussões entre música e história, as 
próximas gerações que o sucederiam não teriam tanta efetividade quanto ele, atuando de forma 
dispersa e limitada. Uma contribuição significativa nessa área só volta a ocorrer por volta do final 
do século XX, já que, mesmo com a contribuição dos anos 1970 e 1980, que ampliou as 
possibilidades temáticas, teóricas e metodológicas, apenas na década de 1990 aconteceu à volta 
dessa discussão mais efetiva entre história e música.  

Gradativamente, a partir dos anos 1990, essa relação entre história e música vem 
apresentando uma alteração muito bem vista, e o diálogo entre elas tem sido feito a partir de 
objetos de estudo que fazem o historiador se relacionar com a interdisciplinaridade. Segundo 
Souza (2008): 

Hoje, dentro de uma perspectiva da história cultural, qualquer tipo de canção, 
principalmente suas letras, não podem ser entendidas apenas como objetos de 
entretenimento, embora seja consenso entre historiadores e pesquisadores que esta 
deva ser sua função precípua. Para nós historiadores do século XXI, as canções sejam 
elas de que época for, até porque algumas parecem ser atemporais, servem de base para 
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acessarmos épocas, valores, problemas, dilemas e representações de outras sociedades, 
pessoas, tempos e sentimentos. (SOUZA, 2008, p.13,14) 
 

Assim, a partir da história cultural, da interdisciplinaridade e principalmente do 
alargamento das fontes temos a possibilidade de transformar um objeto de entretenimento e até 
mesmo de manifestação artística em objeto de pesquisa de aspectos de vivência cotidiana de seus 
produtores e ouvintes. Para o historiador a música não tem apenas o objetivo de lazer, de 
entretenimento, não é apenas a trilha sonora do seu romance, ou aquela música que acompanha 
sua solidão, mas a música nos conta muito sobre cotidiano e história.  

Na pesquisa histórica, as fontes musicais ganham crescente espaço e do ponto de vista 
metodológico são consideradas pelos historiadores como objetos e fontes primárias novas e 
desafiadoras. Contudo, no estudo da canção, os historiadores de ofício chegaram atrasados, já 
que a área de Letras e de Ciências Sociais já haviam descoberto e consagrado à canção a algumas 
abordagens, antes de os historiadores utilizarem a música como fonte (NAPOLITANO, 2008). 

Este trabalho iniciado nos anos 1970 pelos Estudos Literários e pelas Ciências Sociais da 
análise da canção de certa forma influenciou os historiadores. O estudo literário dá destaque ao 
parâmetro poético da canção, ou seja, a letra como foco principal da análise, e no estudo das 
Ciências Sociais são enfatizados os atores sociais envolvidos na criação, produção e consumo da 
música (NAPOLITANO, 2008). 

De acordo com Baia (2011): 
 
Até 1981, foram realizados cerca de vinte pesquisas na pós-graduação nos Estados de 
São Paulo e Rio de Janeiro que podemos considerar fundadores de um campo de 
estudos acadêmicos [...] De uma maneira geral, três questões estiveram mais presentes, 
como problemas para as pesquisas do período, explícitos ou de forma latente: a) as 
questões envolvendo a letra das canções, suas relações com a poesia literária e suas 
intenções com o texto musical; b) as relações da produção musical com a indústria e o 
mercado; c) as relações entre a música popular e a questão étnica no Brasil. (BAIA, 
2011, p. 68)  

     
Hoje os historiadores focam suas reflexões principalmente em três suportes da música 

com métodos e objetivos diferentes: A Musicologia histórica; a Etnomusicologia e a Música Popular. A 
Musicologia histórica concentra-se no estudo da vida e obra dos compositores, como também das 
formas eruditas. 

A Etnomusicologia enfoca o estudo das formas e manifestações musicais dos grupos 
comunitários, de caráter socialmente integrador ou ritualístico, cuja prática musical não está 
voltada essencialmente à industrialização e ao consumo de massa (NAPOLITANO, 2008). 

Se na Musicologia se trabalha com a análise de partituras, com a evolução dos 
instrumentos musicais e com a documentação escrita feita pelos compositores e críticos, na 
Etnomusicologia se enfatiza o “trabalho de campo”, no qual o pesquisador faz o papel do 
etnógrafo, produzindo uma determinada documentação a partir dos agentes de uma determinada 
perfomance musical, podendo obter vários suportes, como vídeos, fitas, entre vários outros que, 
com o passar dos anos, pode se constituir em corpus documental a ser utilizado por historiadores 
da cultura e da música, que irão se debruçar sobre o material etnográfico transformado em fonte 
histórica (NAPOLITANO, 2008). 

O terceiro suporte de reflexão seria a da Música Popular, que é produzida pela indústria 
fonográfica e audiovisual e que tem colocado as fontes de maneira diferente. Até meados dos 
anos 1970 a música era composta e produzida para ser ouvida e dançada, sendo o fonograma, 
assim, o principal suporte da produção musical urbana. A partir dos anos 1980, da ascensão dos 
vídeo-clipes e da participação dos cantores em apresentações em programas televisivos passou-se 
a produzir a música cada vez mais para ser vista, muitas vezes subordinada ao império da 
imagem, embora a dança continue sendo um elemento fundamental da experiência sociomusical 
(apesar de o filme-música também fazer isso, mas em menor escala entre as décadas de 1930 a 
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1950). Desse modo, o historiador já pode deslumbrar um futuro que representaria a integração 
dos suportes sonoros e audiovisuais, principalmente devido à internet (NAPOLITANO, 2008). 
 Todavia, o fonograma é o corpus documental do pesquisador em Música Popular do 
século XX, e entre o início da década de 1900 e a década de 1990 o fonograma impresso em 
diversos discos de formatos diferentes constitui um patrimônio documental muito pouco 
explorado.  

Portanto, fica evidente que o historiador tem uma gama de objetos e métodos diferentes 
para sua pesquisa sobre música, mas ainda muitos encontram algumas dificuldades em relação ao 
diálogo entre música e história. Afinal, segundo Baia (2011), apenas na década de 1980, temos o 
primeiro estudo acadêmico no meio historiográfico sobre a música popular, por exemplo: 

 
O primeiro estudo acadêmico realizado na pós-graduação na área de História sobre 
música popular urbana no Brasil foi defendida em 1980. Teriam que passar mais seis 
anos para que a área produzisse outro trabalho de pós-graduação com tema relacionado 
à música popular. No período que vai de 1980 a 1999 foram encontrados 35 trabalhos, 
sendo 27 dissertações de mestrado, 6 teses de doutorado e 2 de livre docência [...] 
realizados na área de História em São Paulo e no Rio de Janeiro, que são fundadores de 
uma historiografia acadêmica desenvolvida em programas de pós-graduação em 
História (BAIA, 2011, p. 91).    
 

 Algumas dificuldades encontradas entre os historiadores para desenvolver tais estudos 
relacionados à música, segundo Napolitano (2008), seriam a de não ter uma formação em música, 
na análise da linguagem musical, escrita em partitura ou registrada em fonograma. Segundo 
Moraes (2000), o historiador deve superar essas dificuldades: 

 
Um dos obstáculos gerais colocados às investigações no campo da música é a 
dificuldade em circunscrevê-la como uma “disciplina” voltada claramente para a 
produção do conhecimento [...] Certamente esse é um problema sério, não o único, mas 
que deve ser superado. Essa dificuldade não pode ser impeditiva para o historiador 
interessado nos assuntos relacionados à cultura popular, como não foram, por exemplo, 
as línguas desconhecidas, as representações religiosas, mitos e histórias e os códigos 
pictóricos. Na realidade, essas linguagens não fazem parte de fato do universo direto e 
imediato do historiador, mas nenhuma delas impediu que esses materiais fossem 
utilizados como fonte histórica para desvendar e mapear zonas obscuras da história. 
Deste modo, mesmo não sendo músico ou musicólogo com formação apropriada e 
especifica, o historiador pode compreender aspectos gerais da linguagem musical e criar 
seus próprios critérios, balizas e limites na manipulação da documentação (como 
ocorrem, por exemplo, com a linguagem cinematográfica, iconográfica e até no 
tratamento da documentação mais comum). (MORAES, 2000, p. 209-210)  
 

Dessa maneira, os historiadores de ofício teriam de enfrentar tais dificuldades de questões 
teórico-metodológicas para conseguir fazer o diálogo entre história e música de forma proveitosa.   

Para algumas questões, Napolitano (2008) demonstra de forma metodológica como 
utilizar as fontes musicais para poder solucionar questionamentos que podem surgir. Desse 
modo, o primeiro dilema seria a delimitação do suporte privilegiado da pesquisa histórica em 
torno do documento musical, como, por exemplo, a escolha entre a partitura (Musicologia) e o 
fonograma (Música Popular), e em seguida a abordagem que será utilizada (NAPOLITANO, 
2008). 

Napolitano (2008) cita quatro abordagens fundamentais, dentre as quais o historiador em 
sua pesquisa deveria escolher uma: a) a letra de uma canção, em si mesma, dá o sentido histórico-
cultural da obra; b) o sentido assumido pela letra depende do “contexto sonoro” mais amplo da 
canção, tais como entoação, colagens, acompanhamentos instrumentais, efeitos eletroacústicos, 
mixagens, entre outros. c) a letra ganha sentido na medida em que a sua materialidade sonora 
(palavras, fonemas, sílabas) está organizada conforme as alturas que constituem as frases 
melódicas de uma canção; d) o sentido sociocultural, ideológico e, portanto, histórico, intrínseco 
de uma canção é produto de um conjunto indissociável, que reúne palavra (letra), música 
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(harmonia, melodia, ritmo), performance vocal e instrumental (intensidade, tessitura, efeitos, 
timbres predominantes) e veículo técnico (fonograma, apresentação ao vivo, vídeo clipe) 
(NAPOLITANO, 2008). 

Em suma, para Napolitano (2008), após a escolha do suporte material e da abordagem 
utilizada, o historiador deve trilhar os passos seguintes: a) coletar a documentação para a análise 
tendo em vista o período, o objeto e a problemática da pesquisa; b) delimitar historicamente o 
fonograma ou a partitura analisados; c) empreender uma audição sistemática e repetida diversas 
vezes; d) analisar letra, estrutura musical, sonoridades vocais e instrumentais, performances 
visuais e outros efeitos extramusicais; e) buscar em seguida o sentido da fonte musical na 
rearticulação desses elementos formando uma critica interna ampla; f) anotar os registros 
objetivos e as impressões; e g) fazer análise contextual da canção (NAPOLITANO, 2008). 

Por fim, na metodologia empregada por Napolitano (2008), teríamos o contexto 
extramusical, que abordaria os dados da biografia dos compositores, cantores e músicos, a ficha 
técnica do fonograma, as críticas musicais, os dados de consumo da canção e outras informações 
que completem os sentidos que uma canção pode conferir, além da mapeação das escutas como 
crítica, público e os próprios artistas que dariam sentido histórico às obras musicais e as 
manifestações escritas da escuta musical como críticas, artigos de opinião, análises de obras, 
programas e manifestos estéticos com as obras em sua materialidade (NAPOLITANO, 2008). 

Nesta vasta metodologia de como representar a história a partir da música, observa-se 
uma diversidade de detalhes que o historiador pode se aportar para desenvolver uma pesquisa 
envolvendo a música. No entanto, entendemos que não necessariamente é preciso se basear em 
toda a metodologia aqui exposta para ser feito um trabalho historiográfico, mas se apropriar de 
algumas ou diversas especificidades da metodologia de Napolitano (2008) certamente enriquecerá 
as discussões envolvendo o diálogo entre história e música.  
 
CHICLETE COM BANANA E A MÚSICA COMO FONTE HISTÓRICA 

 
Portanto, entendemos que a música é uma fonte interessante para se pensar a história e a 

sociedade, no entanto como podemos sistematizar o trabalho do historiador com a música? 
Pensando a partir de Napolitano (2008), conseguimos elaborar e refletir quatro temas que 
ajudariam a pensar a música a partir da história. Desse modo, a música ao nosso entender poderia 
ser dividida em: a) contexto em que foi criada; b) intencionalidade do autor; c) significação que o 
autor quer reproduzir nos ouvintes a partir daquela música e d) a música como símbolo.   

Assim em nosso trabalho, pensamos em refletir a música como fonte histórica, para 
demonstrar que apesar de servir como forma de entretenimento a música também pode 
apresentar diversas características que a levam a se tornar fonte histórica como qualquer outra 
que já vem sendo utilizada pelos historiadores. 

Para pensarmos estas temáticas, nos utilizaremos da música do cantor popular Jackson do 
Pandeiro. Nascido na cidade de Alagoa Grande, Jackson do Pandeiro adentra o meio musical ao 
auxiliar sua mãe nas rodas de coco, e tem sua ascensão na cidade do Recife, quando em 1953 
grava seu primeiro disco ganhando fama no país todo.  

A música que nos utilizaremos para nossa discussão tem por nome “Chiclete com Banana”: 
Chiclete com Banana3 

Eu só boto bebop no meu samba 
Quando Tio Sam tocar um tamborim 

Quando ele pegar 
No pandeiro e no zabumba. 

Quando ele aprender 
Que o samba não é rumba. 

Aí eu vou misturar 
Miami com Copacabana. 

                                                           
3 3 Disponível em:< https://www.letras.mus.br/jackson-do-pandeiro/257604/>. Acesso em: 14 Out. 2016 

https://www.letras.mus.br/jackson-do-pandeiro/257604/
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Chiclete eu misturo com banana, 
E o meu samba vai ficar assim: 

 
Tururururururi bop-bebop-bebop 
Tururururururi bop-bebop-bebop 
Tururururururi bop-bebop-bebop 

Eu quero ver a confusão 
 

Tururururururi bop-bebop-bebop 
Tururururururi bop-bebop-bebop 
Tururururururi bop-bebop-bebop 
Olha aí,o samba-rock,meu irmão 

 
É,mas em compensação, 

Eu quero ver um boogie-woogie 
De pandeiro e violão. 

Eu quero ver o Tio Sam 
De frigideira 

Numa batucada brasileira.  
(Gordurinha e Jackson) 

 

A música Chiclete com Banana foi criada no final da decadá de 1950 e início dos anos 1960, 
quando ocorreu no Brasil grandes tranformações no meio musical. A bossa nova disponta com as 
primeiras batidas de João Gilberto na música Chega de Saudades, tentando nesse novo estilo reunir 
a irregularidade do jazz americano, a não-regularidade do samba, e a regularidade ritmica do 
bolero, na invenção da batida da bossa nova (NAPOLITANO, 2010). 

Outra febre musical que estava apenas em ascensão no Brasil era a do iê-iê-iê que ficou 
conhecida mais tarde como a Jovem Guarda4. A Jovem Guarda tinha influências norte-americana 
e britânica, tendo como uma grande referência os Beatles. Assim, desde os discos de rock and roll e 
souls feitos naquela época, até mesmo o comportamento e a moda foram influenciados durante 
aquele período. Cabelos lisos, calças colantes de diversas cores com o formato boca-de-sino e 
minissaia com botas de cano alto, eram sensações da moda em meio aquele contexto musical. 
Muito mais do que apenas música, a Jovem Guarda atuava na vida das pessoas a partir do seu 
jeito de falar, de se comportar e de agir (GARSON, 2016). 

Em meio à ascensão da bossa nova e da Jovem Guarda, outras produções musicais que 
até então estavam fazendo sucesso como, por exemplo o baião e o forró, começam a decair e 
figuras que nos anos 1950 já estavam fazendo muito sucesso como Luiz Gonzaga e o próprio 
Jackson do Pandeiro, sentiram o golpe desses novos ritmos. É neste contexto musical, que 
Jackson do Pandeiro, sua esposa Almira e seu companheiro de composição, Gordurinha, 
escrevem uma das músicas mais conhecidas e reverenciadas na música popular brasileira. 

Seguindo para a próxima temática que nos ajudará a pensar a música a partir da história, 
ressaltamos a intencionalidade do autor, que pode ser observada também na música do cantor 
Jackson do Pandeiro. Nesta temática queremos refletir a respeito do que os autores queriam 
demonstrar com o que estavam fazendo. 

A intencionalidade de Jackson do Pandeiro seria denunciar os novos ritmos que estavam 
ganhando espaço em todo Brasil. Contudo, as críticas de Jackson do Pandeiro na música Chiclete 
com Banana não estavam relacionadas às misturas rítmicas da bossa nova, mas principalmente ao 
rock and roll da Jovem Guarda.  

Dessa maneira, quando Jackson do Pandeiro canta que: “Eu só boto bebop no meu 
samba/ Quando Tio Sam tocar um tamborim” entende-se que ele quer dizer que só vai se 
adaptar e mais que isso, aceitar os ritmos norte-americanos aqui no Brasil, quando os americanos 
também se adaptarem e reconhecerem os ritmos brasileiros em terras americanas. Interessante é 

                                                           
4  A Jovem Guarda foi um programa televisivo exibido pela TV Record em São Paulo, apresentados pelos cantores e 
compositores: Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Wanderléa. 
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que após alguns anos, segundo Vidal (2008) a bossa nova ganharia muito destaque nos Estados 
Unidos, principalmente com as músicas de Tom Jobim e, além disso, a expressão “Samba-rock” 
dita pela primeira vez nesta música de Jackson, realmente ganha sonoridade e se torna mais um 
ritmo bastante popular no Brasil a partir da metade da década de 60 e inicio de 70, de acordo 
com Oliveira (2007). 

Dito isso, a música tinha a intenção realmente de criticar esse novo ritmo que era sucesso 
no Brasil. Devido ao contexto sociocultural vivido pelo país na época, a cultura estrangeira 
invadia cada vez mais o cenário cultural brasileiro e a música não seguia uma tendência diferente. 
Ritmos e bandas estrangeiras ganhavam cada vez mais espaço nas rádios brasileiras. Em 
contrapartida, os artistas nacionais perdiam a cada dia mais seu espaço conquistado. Em 
entrevista ao jornal Musicalíssimo de 1972 e O Jornal de 1972, Jackson do Pandeiro comentou um 
sobre a sua música:  

“Chiclete com banana é uma sátira de quando começou a invasão do iê-iê-iê [...] Eu 
tinha consciência da sátira que Chiclete com banana representava. Muita gente pensou 
que fosse uma loucura qualquer. Não era. A gente sabia o que estava fazendo.” 
(MOURA; VICENTE, 2001, p.269). 
 

A significação que o autor quer apresentar às pessoas naquele contexto é a próxima 
temática que discutiremos, para entendemos a música como fonte histórica. A música pode 
conferir a nós seres humanos uma diversidade de significações, desde sentimentos, até 
verdadeiras mensagens.  

No caso de Chiclete com Banana, ele atribui um sentimento de resistência para aqueles 
cantores que estavam envoltos aquele contexto musical. Cantores que até então, estavam fazendo 
sucesso nos anos 1950, sentiram o golpe da música iê-iê-iê feita por jovens e para os jovens, 
assim algumas parodias e sátiras que demonstravam o descontentamento daquele grupo de 
cantores começaram a ser feitas, como a sátira bem humorada “iê-iê-iê sertanejo” feita pelo 
cantor Alventino Cavalcanti e o “Xote dos cabeludos” por Luiz Gonzaga. Como relatam Marcelo 
e Rodrigues: “Sim, a ascensão irresistível dos cabeludos incomodou a Luiz Gonzaga, Jackson do 
Pandeiro e os outros artistas nordestinos. Eles perceberam que o espaço na mídia e nos palcos 
havia diminuído.” (2012, p.128). 

 Outro programa que talvez tenha sido influenciado por esse movimento de resistência, 
foi “O Fino da Bossa”, programa que marca o início da MPB, apresentados por Elis Regina e Jair 
Rodrigues e que competia com a Jovem Guarda.  

 Por fim, ressaltamos a música como símbolo, ou a simbologia empregada aquelas 
situações. Sabemos que para a sociedade muitos símbolos podem ser criados, e mais que isso, um 
símbolo pode ser tanto de uma sociedade, como para uma pessoa. Individualmente podemos 
atribuir a pessoas, objetos ou até músicas uma simbologia, tal qual na sociedade também pode 
acontecer. 

A música também pode ser atribuída a diversos símbolos para as pessoas. No Brasil, as 
músicas contra a ditadura são grande símbolo de músicas dentro de um contexto de luta e de 
resistência. Em Chiclete com Banana, a música foi feita como uma sátira de resistência às músicas 
norte-americanas. No seu tempo ela foi atribuída a esse papel, contudo ao passar dos anos ela 
ganha uma nova perspectiva e se torna um símbolo diferente. Em 1972, Gilberto Gil regravaria 
Chiclete com Banana, em um dos seus discos mais famosos e premiados “Expresso 2222”, e com 
a nova roupagem a música se torna um dos hinos da música popular brasileira que celebra a 
valorização, o autorespeito e a brasilidade.  

Assim, a música pode ser trabalhada como fonte histórica a partir de diversas 
perspectivas. Essa foi uma das formas que entendemos que a música pode se relacionar com a 
história. O diálogo entre história e música consegue fazer isso: mostrar a temporalidade em que 
tal música foi composta, o que estava acontecendo no entorno do compositor e também 
demonstrar seu caráter memorialístico representando uma época. Contudo, tal qual percebemos, 
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muitas possibilidades podem ser pensadas e repensadas, destinando uma gama de discussão 
histórica que foi possibilidade a partir do advento da Nova História Cultural. 
 
CONCLUSÃO 
 

O Brasil tem uma cultura enorme que pode ser discutida a partir de várias fontes de 
pesquisa diferentes.  Assim, acreditamos que a música pode ser trabalhada como fonte história a 
partir de diversas perspectivas. O que importa é trazer à baila temas diversos e sempre pensar nas 
novas possibilidades que eles podem nos trazer. Desta feita, esperamos que outras pesquisas 
possam surgir a partir dessa temática, utilizando essa ponte tão profícua entre Música e História e 
relacionando-as quem sabe, ao cotidiano e às práticas socioculturais, ou a reflexão por meio da 
harmonia, do ritmo e até mesmo do gênero musical escolhido. 

 Neste estudo de caso vemos essas diversas possibilidades realizadas a partir da letra da 
música do cantor Jackson do Pandeiro e relacionando-as com algumas temáticas que podem 
revelar como a música é de fato uma fonte histórica extremamente útil e eficaz dependendo do 
método utilizado. Como observamos até mesmo a utilização do ano em que a música foi feita e o 
contexto em que o autor estava inserido pode nos abrir um leque de problematizações que nos 
ajudaram a refletir sobre a história. 

Contudo, como já relatamos, esse dialogo só pôde acontecer por meio do alargamento 
das fontes e da Nova História Cultural. A Nova História Cultural é uma história plural, 
apresentando caminhos alternativos para a investigação histórica. A partir dela, uma gama de 
possibilidades para a reflexão sobre representação, imaginário, sensibilidades, identidade, cultura e 
a própria sociedade se abriu. Destarte, só com a chegada da Nova História Cultural no Brasil 
poderíamos pensar em discutir esse trabalho nos moldes aqui propostos.  
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GÊNERO E MÚSICA: TRANSGRESSÕES FEMININAS PRESENTES EM 
CANÇÕES DE CHICO BUARQUE DE HOLLANDA (1970-1980) 

 
Michelly Pereira de Sousa Cordão1 

Karolliny Joally das Neves Miranda2 
 

Resumo: Chico Buarque de Hollanda se trata de um dos mais conhecidos cantores e 
compositores brasileiros, cuja obra é bastante aclamada e recepcionada pelo público. Além de 
muitas de suas canções serem comumente tidas como hinos históricos de resistência contra a 
ditadura militar, outras são bastante conhecidas por representar o gênero feminino. Nesse 
sentido, este trabalho tem como objetivo empreender uma análise histórica das seguintes canções 
compostas por Chico Buarque: Uma canção desnaturada, Geni e o Zepelim e Folhetim. Trata-se de três 
canções que foram compostas para a peça Ópera do malandro, escrita por Chico Buarque em 1978. 
Em nossa perspectiva, as três músicas trazem como personagens mulheres que transgridem as 
convenções e as normas sociais: uma mãe amargurada e arrependida com a maternidade e 
mulheres tidas por despudoradas que saciam seus desejos sexuais, ainda que por isso tenham que 
conviver com a discriminação por parte da sociedade. Como fontes, faremos uso das canções já 
citadas, de entrevistas concedidas pelo cantor a revistas e jornais da época, a saber: Folhetim, Isto é, 
Veja etc. Todo esse material foi consultado por meio da plataforma digital do próprio artista. 
Além disso, jornais que compunham a imprensa alternativa da época: Nós Mulheres (1976-1978), 
Mulherio (1981-1987) e Lampião da esquina (1978-1981) também foram acessados, via internet. 
Como bibliografia, nos utilizamos tanto dos escritos do historiador brasileiro Marcos Napolitano 
- com o fim de compreendermos o contexto com o qual as canções dialogam - como também de 
alguns capítulos da obra O segundo sexo (1949) da filósofa e feminista francesa Simone de Beauvoir 
- com o fim de obtermos uma melhor compreensão acerca de dadas categorias que foram 
identificadas nas canções – a mãe e a prostituta.  
 
Palavras-chave: Chico Buarque; Feminino; Transgressões. 
 
Introdução 
 
 Este trabalho tem como objetivo fazer uma análise histórica das seguintes canções 
compostas por Chico Buarque: Folhetim, Uma canção desnaturada e Geni e o Zepelim. Trata-se de três 
canções que foram compostas para a peça Ópera do malandro, escrita por Chico Buarque em 1978. 
 A hipótese que sustenta as nossas análises é a de que as três músicas trazem como 
personagens mulheres que transgridem as convenções e as normas sociais impostas à condição 
feminina: uma mãe amargurada e arrependida com a maternidade e mulheres tidas por 
despudoradas por saciarem seus desejos sexuais, ainda que por isso tenham que conviver com a 
discriminação por parte da sociedade. 

Como fontes principais da pesquisa, temos as três canções já mencionadas. Já como 
fontes secundárias, fizemos uso de entrevistas concedidas pelo cantor Chico Buarque a revistas e 

                                                           
1 Orientadora e coautora. Doutoranda em História Social pelo Programa Dinter USP/UFCG. 
2 Orientanda e autora. Graduanda do quinto período do curso de licenciatura plena em História pela UFCG. 
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jornais da época, a saber: Folhetim, Isto é, Veja etc. Todo esse material foi consultado por meio da 
plataforma digital do próprio artista.  

Além disso, jornais que compunham a imprensa alternativa da época também foram 
acessados. Para além do Nós Mulheres (1976-1978) e do Mulherio (1981-1987), dois jornais 
feministas que circularam na época, também utilizamos o jornal Lampião da esquina (1978-1981), 
voltado para o público LGBT. Os acervos desses jornais foram acessados via internet. 

Como bibliografia, nos utilizamos dos escritos de apenas dois autores. O primeiro 
conjunto de escritos foi o do historiador brasileiro Marcos Napolitano, que é especialista no 
estudo do período da ditadura militar brasileira (1964-1985), valorizando a questão da resistência 
cultural. Nesse sentido, suas obras foram utilizadas com o fim de compreendermos o contexto 
político e cultural com o qual as canções dialogam. 

O segundo conjunto é formado por alguns capítulos do livro O Segundo Sexo (1949), da 
filósofa e feminista francesa Simone de Beauvoir. Os capítulos foram utilizados a fim de 
obtermos uma melhor compreensão acerca de dadas categorias que foram identificadas nas 
canções analisadas: a prostituta e a mãe.  

 
Ópera do malandro: um retrato da sociedade brasileira e de suas transgressões 
 

De autoria de Chico Buarque de Hollanda, o musical Ópera do malandro foi escrito no 
contexto de fins da década de 1970. Sua primeira montagem e estreia ocorreram no ano de 1978. 
A peça, que se passa na lapa carioca dos anos 1940, é “uma caricatura, um retrato da burguesia 
brasileira”, conforme o próprio autor em entrevista a revista Isto é3, em agosto de 1978.  

Para a escrita da peça, Chico Buarque salienta a influência de dois textos: A ópera do 
mendigo (John Gay), do qual ele se apropriou da estrutura, e A ópera dos três vinténs (Bertolt Brecht), 
do qual ele se apropriou da dimensão crítica (Isto é, 02/08/78). Além disso, Ópera do malandro - 
assim como as demais obras artísticas de Chico Buarque - se alinha com a perspectiva artística do 
nacional-popular4, um dos eixos estéticos e políticos que compunha a resistência cultural à 
ditadura militar e que, diga-se de passagem, dominava a cena teatral na década de 1970 
(NAPOLITANO, 2017, p. 185-186). 

Para além dessas influências teóricas e perspectivas estéticas, não podemos desconsiderar 
que a peça dialoga com o contexto político e social vivido por Chico Buarque em fins de 1970 e 
em vias de entrar em 1980, ou seja, o chamado período de abertura para a redemocratização 
política do Brasil5. 

Nesse sentido, a partir do historiador Marcos Napolitano (2001, p. 106), podemos afirmar 
que o início do processo de abertura política anunciado pelo governo militar brasileiro, sob o 
mandato do general-presidente Ernesto Geisel; a perda de legitimidade e apoio, sobretudo dos 
setores da classe média, que começava a enfraquecer a ditadura; e a censura e a repressão 
promovidas pelos militares; foram fatores fundamentais para a produção de Ópera do malandro.  

Por meio de uma leitura mais crítica e de algumas pesquisas, podemos identificar essa 
relação entre texto e contexto presente na peça. Na já citada entrevista que Chico Buarque 
concedeu a revista Isto é, por exemplo, o autor comenta que escolheu a década de 1940 como 
recorte temporal da peça em virtude de ela, em termos políticos, apresentar várias semelhanças 
com o contexto de fins da década de 1970. Nesse sentido, as duas épocas anunciavam o fim de 
um regime autoritário. Segundo Chico Buarque:  

                                                           
3 “Chico Buarque e sua ópera que revive a Lapa dos anos 40”, Isto é, 02/08/78. Disponível em: 
<http://www.chicobuarque.com.br/texto/mestre.asp?pg=entrevistas/entre_02_08_78.htm>. Acesso em 
15/06/2018. 
4 Perspectiva artística que procurava atingir um grande público, independentemente de suas condições sociais e 
bagagens culturais. Além disso, o nacional-popular, por meio de suas obras, buscava unir qualidade artística com a 
crítica ao governo autoritário e repressivo.  
5Período que começa em 1978, com o anúncio do general Ernesto Geisel da abertura política lenta e gradual do país, 
até 1985, com a eleição indireta de Tancredo Neves para o cargo de presidente da república. 
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Tivemos uma série de motivos para situar o texto em 40. Achamos que há uma 
coincidência entre o momento em que a gente está vivendo e aquela época. Entre 43, 
quando se deslumbrava o fim do Estado Novo, e 78 há muitas semelhanças (Isto é, 
02/08/78). 
 

 Além disso, essa relação entre texto e contexto também pode ser notada pelo fato de 
Chico Buarque, como forma de burlar a censura instaurada pelo governo militar brasileiro, ter 
optado pelo recorte da década de 1940 para representar e criticar o contexto de fins de 1970 (Isto 
é, 02/08/78). Nesse ponto, podemos afirmar que Ópera do malandro, enquanto produto cultural 
associado à perspectiva de arte engajada, explora o ato da transgressão – transgrediu a censura 
vigente - para poder se apresentar para determinado público.  
 Aliás, adentrando propriamente no enredo da peça6, podemos afirmar que Ópera do 
malandro é perpassada por inúmeras transgressões, nem todas com fins tão positivos como o 
citado acima. O personagem Duran, por exemplo, alicia e explora sexualmente e 
economicamente as mulheres; Max Overseas, outro personagem, é um malandro contrabandista; 
o personagem Chaves se trata de um policial corrupto; sem falar num dos personagens que mais 
permeia a peça: as prostitutas, que são um dos grandes exemplos de transgressão dos valores e 
das normas sociais no que tange à condição feminina.  
 Nessa perspectiva, é justamente essa temática da transgressão que guiará, a partir de 
agora, as nossas análises – históricas – de três canções presentes no musical: Folhetim, Uma canção 
desnaturada e Geni e o Zepelim.  

Além de essas canções terem sido compostas para a peça, estreada em 1978, elas também 
aparecem no álbum Ópera do malandro, de Chico Buarque, lançado em 1979.  

A hipótese levantada por nossas análises e pesquisas é a de que essas canções nos trazem 
modelos transgressores do que foi historicamente e socialmente aceitável e estabelecido para o 
feminino da sociedade brasileira de fins de 1970 e início de 1980, com a qual as canções 
dialogam. 

 
Folhetim: a transgressão da prostituição 
 
 Folhetim é uma canção que abre a cena dois da Ópera do malandro. Nesta, que se passa em 
um bordel, um grupo de prostitutas está reunido preparando cartazes para uma manifestação, 
conforme a trama. Na peça, a canção é interpretada por uma prostituta. No álbum de 1979, 
Folhetim é interpretada por Nara Leão. 
 Ao analisarmos tanto a letra presente no texto da peça como a versão musical de 1979, 
podemos notar que o eu lírico da canção é marcado pela transgressão: uma prostituta que se 
entrega fácil e despudoradamente para qualquer amante: “Se acaso me quiseres / Sou dessas 
mulheres / Que só dizem sim”. Nesse ponto, podemos destacar que essa entrega se dá em troca 
de qualquer objeto material ou até mesmo por um momento de diversão e prazer: “Por uma 
coisa à toa / Uma noitada boa / Um cinema, um botequim”. 
 Para nós, a transgressão do eu lírico de Folhetim é duplamente reforçada pelo fato de ele 
não se perceber como um sujeito marginalizado e inferiorizado em virtude da prostituição. Ao 
contrário, a prostituta se enxerga em uma situação de poder em que ela está no controle, fazendo 
o amante acreditar que ele foi, de todos os que já a desfrutaram, o melhor: “E eu te farei as 
vontades / Direi meias verdades / Sempre à meia luz / E te farei, vaidoso, supor / Que é o 
maior e que me possuis”.  

                                                           
6 Em Ópera do malandro, a trama, que se passa na lapa carioca da década de 1940, consiste na seguinte: a personagem 
Teresinha se casa escondido com o malandro e mulherengo Max Overseas. Seus pais, Vitória e Duran, que 
administram uma rede de cabarés, ao saberem do ocorrido, lançam mãos de todas as suas armas para prender e 
depois até mesmo matar Max para que o casamento dele com sua filha não se consuma.  
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 Além disso, a relação entre o eu lírico e seu amante é volúvel. Após uma rápida aventura, 
regida por interesses sexuais e recompensas materiais, a prostituta, ainda no comando, se desfaz 
de seu amante como quem descarta um papel: “Mas na manhã seguinte / Não conta até vinte / 
Te afasta de mim / Pois já não vales nada / És página virada / Descartada do meu folhetim”. 
 Após essa análise da canção, é importante pontuarmos que não podemos toma-la de 
maneira isolada, tanto da peça para a qual ela foi escrita, como do contexto histórico em que ela 
foi produzida. Se fizermos isso, talvez caiamos no erro de idealizar a vida das prostitutas da 
sociedade brasileira da década de 1970, no sentido de acreditar que essas mulheres, 
invariavelmente, ocupavam um lugar de comando em uma relação de poder. 
 Nesse ponto, embora o jornal feminista Mulherio (1981-1987), em sua edição de 
Setembro/Outubro de 1984, apresente o caso de Gabriela Leite, uma prostituta da zona carioca 
que se empoderou e se humanizou na profissão:  
 

Acho que só me assumi realmente como mulher quando fui para a prostituição. Me 
humanizei e cresci aí como mulher. [...] Hoje, existem outras mulheres optando pela 
prostituição como eu (Mulherio, ano IV, nº 18, Setembro/Outubro de 1984) 7,  
 

não podemos desconsiderar que a realidade era bem mais diversa, em que nem todas as 
prostitutas apresentavam a mesma trajetória de Gabriela. 
 Se algumas prostitutas da sociedade brasileira, que viveram entre as décadas de 1970 e 
1980, experimentavam uma sensação de autonomia e liberdade por meio da prostituição, outras, 
no entanto, enxergavam nesta uma forma de enclausuramento e privação. 

 Nesse sentido, o jornal Nós Mulheres (1976-1978) nos trás, na edição de 
Setembro/Outubro de 1976, vários depoimentos de prostitutas que desmitificam o mundo da 
prostituição. Neuza, por exemplo, uma das prostitutas entrevistadas, comenta que a prostituição 
foi a última alternativa por ela escolhida para fugir de uma vida de misérias:  

 
A mulher não vira prostituta de uma hora pra a outra. Primeiro a gente luta, trabalha, 
tenta alguma coisa melhor, mas cada vez as coisas se tornam mais difíceis. Quando a 
fome aperta, você perde o amor próprio e a vergonha (Nós Mulheres, nº 2, 
Setembro/Outubro de 1976) 8. 
 

O fato é que, se escolhendo ou não o caminho da prostituição, ela existia naquela 
sociedade. Além disso, é inegável o olhar de estigma e transgressão pelo qual ela era (e é) tratada 
por grande parte dos brasileiros da época. O próprio depoimento da já mencionada Gabriela 
Leite, que escolheu ser prostituta, é constatador do preconceito e discriminação social de que 
sofriam (e sofrem) as prostitutas brasileiras: “minha mãe é do interior, muito moralista, nunca 
aceitou minha vida. Das minhas irmãs, uma é casada e eu não posso nem ir na cada dela porque o 
marido não deixa” (Mulherio, ano IV, nº 18, Setembro/Outubro de 1984). Nesse ponto, 
constatamos que ser prostituta era uma das maiores transgressões que poderia incorrer uma 
mulher da sociedade brasileira de 1970-1980. 

Apesar disso, é interessante notar que na sociedade brasileira da época discussões 
referentes à prostituição se faziam presentes em alguns espaços sociais. Nesse sentido, 
encontramos na imprensa feminista diversas matérias, entrevistas e dicas de produtos culturais 
envolvendo questões relacionadas à prostituição.  

Além disso, a análise dessas fontes nos permite visualizar o cenário de articulação das 
prostitutas brasileiras existente à época. Essa articulação se deu tanto entre as próprias prostitutas 

                                                           
7 O trecho se encontra na matéria intitulada: Sim, sou prostituta. Ela pode ser visualizada no acervo digital do jornal 
Mulherio que pode ser encontrado em: 
 <http://www.docvirt.com/docreader.net/DocReader.aspx?bib=MULHERIO&PagFis=820&Pesq>. Acesso em 
16/06/2018. 
8 A matéria em questão, intitulada Prostituição, do jornal feminista Nós Mulheres, pode ser visualizada em 
<http://www.fcc.org.br/conteudosespeciais/nosmulheres/>. Acesso em 16/06/2018. 
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como entre estas e atores da sociedade brasileira, a exemplo da igreja católica. Deve-se também 
salientar o papel da imprensa feminista em informar acerca das discussões internacionais em 
torno da prostituição.  

Ao fazerem isso, as feministas e as prostitutas brasileiras de 1970-1980 buscavam 
promover mudanças, visto que: “A prostituição não é, portanto, um problema individual, mas 
uma questão social [...] ela só poderá deixar de existir quando houver uma modificação geral e 
profunda da sociedade e seus valores” (Nós Mulheres, nº 2, Setembro/Outubro de 1976). 
 
Uma canção desnaturada: a transgressão do arrependimento da maternidade 
 
 Infelizmente, Uma canção desnaturada não consta no texto da peça a que tivemos acesso. 
Todavia, sabemos que ela foi composta para a Ópera do malandro e que nela foi utilizada uma vez 
que essa canção aparece tanto no álbum de 1979 como também em diversas versões9 que 
posteriormente foram feitas da peça. 
 Por meio dessas versões, podemos afirmar que Uma canção desnaturada se trata de um 
dueto cantado pelos personagens Vitória e Duran, na cena três da peça. Na primeira versão da 
Ópera, esses personagens foram interpretados, respectivamente, por Maria Alice Vergueiro e Ary 
Fontoura. Na versão que aparece no álbum de 1979, Chico Buarque e Marlene interpretam a 
canção.  
 Uma canção desnaturada tem como temática um casal de pais que se frustram com a 
maternidade e a paternidade. Na peça, esse sentimento de frustração se dá após Vitória e Duran 
descobrirem que a filha, personagem Teresinha, que eles tanto cuidaram e investiram, acabou se 
casando escondido com o personagem Max Overseas, um malandro contrabandista da lapa 
carioca.  

Desse modo, os pais, que tanto contavam com a filha como um meio de se ascenderem 
socialmente, a veem autônoma e independente, e, o que é pior, fazendo escolhas que vão contra 
as suas vontades. Isso lhes provoca uma ingratidão tão grande a ponto de desejarem que ela 
jamais tivesse nascido: “Pelo cordão perdido / Te recolher pra sempre / À escuridão do ventre, 
curuminha / De onde não deverias / Nunca ter saído”.  
 Nesse sentido, o que torna esse sentimento de arrependimento para com a filha tão forte 
na canção são as imagens de violência que o eu lírico, um casal de pais frustrados, invoca para 
exprimi-lo, tal como nos seguintes trechos: “Recuperar as noites, curuminha / Que atravessei em 
claro / Ignorar teu choro / E só cuidar de mim”; “Deixar-te arder em febre, curuminha / 
Cinquenta graus, tossir, bater o queixo”; “No chão que engatinhaste, salpicar / Mil cacos de 
vidro”.  
 A partir desses versos, podemos afirmar que a única possibilidade de extirpar o 
sentimento de arrependimento e frustração diante da filha, já crescida e independente, seria 
revertendo o tempo, com ela voltando a ser criança e os pais novamente dispondo de 
oportunidade para nega-la e maltrata-la. É justamente nesse ponto que a canção pode chocar o 
ouvinte. E é nesse choque que procuraremos analisar a transgressão nela contida. 
 Nesse ponto, apesar de a canção trazer um casal de pais arrependidos, em nossa análise 
histórica nos deteremos exclusivamente na frustração da maternidade nela expressa. Nesse 
sentido, deve-se frisar, a partir de nossa análise, que Uma canção desnaturada não se trata apenas de 
um exemplo de transgressão feminina, mas vai além disso: uma mulher que se arrepende ou que 
nega a maternidade não comete apenas uma transgressão, mas vai contra a sua própria natureza 
de ser mãe. 

                                                           
9 Entre elas, a que foi montada em 2003, com direção de Charles Möller e direção musical de Claudio Botelho. Essa 
versão se encontra disponível no youTube: < https://www.youtube.com/watch?v=lkH0nPiF7mE&t=7324s >. 
Acesso em 07/07/2018. 
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 Sobre isso, sabemos que a maternidade, durante boa parte da história humana, foi 
impregnada pelo discurso que afirmava ser ela a vocação natural das mulheres, além de ser por 
meio dos filhos que elas atingiriam a sua realização suprema (BEAUVOIR, 2016, p. 279).  

Esse discurso exaltador da maternidade acabou se tornando, para muitas sociedades, uma 
verdade incontestável. E se não bastasse isso, a maternidade também foi dotada de uma áurea 
sagrada (BEAUVOIR, 2016, p. 296). 

E essa visão acerca da maternidade esteve presente aqui no Brasil no contexto em que a 
canção foi composta. Não é por acaso que o jornal feminista Mulherio, em sua edição de 
Maio/Junho de 1981, por meio de uma matéria intitulada Mãe, constata o seguinte fato: “‟Ser 
mãe, a missão sublime da mulher‟ – repetirão todos neste dia das mães” (Mulherio, Ano I, nº 1, 
Maio/Junho de 1981) 10.  

Além disso, o jornal dessa mesma edição trás o depoimento de Carmem, uma jovem de 
35 anos, mãe de quatro filhos e à espera de mais um, que afirma que “a mulher só se realiza tendo 
filhos”. Além disso, Carmem também alega que sem os filhos “a gente [nós, mulheres] fica muito 
independente, muito só”, e finaliza mais à frente com as seguintes palavras: “A preocupação com 
os filhos é uma benção de Deus” (Mulherio, Ano I, nº 1, Maio/Junho de 1981).  

É interessante notar que o depoimento de Carmem não destoava da opinião que muitos 
brasileiros (as) da época tinham acerca da maternidade. Além disso, também é interessante 
observar que esse discurso, independentemente de Chico Buarque o ter aceitado ou não, pode ser 
notado em Uma canção desnaturada.  

Ao trazer a situação de um casal de pais que se arrependem e se frustram com a filha, e 
que inclusive chegam a desejar que ela jamais houvesse nascido, o compositor Chico a trata como 
uma situação “desnaturada”, ou seja, que fugiu à natureza do ser humano, em associação a noção 
de que desejar e amar os filhos está na nossa própria natureza. E é em virtude dessa concepção 
que muitos se chocam diante da canção. 

Mas o mais interessante de tudo é poder constatar que essa não era a única visão que a 
sociedade brasileira de fins de 1970 e começo de 1980 possuía acerca da maternidade. Se nesse 
momento havia o discurso que pregava que ser mãe era o único e natural destino da mulher, 
também havia o discurso das feministas, veiculado pela imprensa alternativa, que problematizava 
essa concepção.  

Na já mencionada matéria do jornal Mulherio, por exemplo, além de trazer o discurso de 
Carmem, ela também nos trás diversas outras questões relacionadas à maternidade. Carmen 
Barroso, a redatora da matéria, por exemplo, enxerga que se por um lado a maternidade pode 
trazer alegria e satisfação para determinadas mulheres, por outro ela também pode ser motivo de 
medo e angústia para outras (Mulherio, Ano I, nº 1, Maio/Junho de 1981).  

A edição também trás um levantamento acerca de pesquisas que à época estavam sendo 
feitas em torno da maternidade. Nesse sentido, o depoimento que encontramos da pesquisadora 
Maria Moraes é bastante interessante, visto que ela considera histórica, e não natural, a 
maternidade: 

Mas a concepção de cada mulher do „ser mãe‟ remete, por sua vez, à sociedade em que 
vive: cada sociedade constrói certa ideia de maternidade, cada grupo social particulariza 
esta ideia segundo sua condições concretas de existência, cada mulher é mãe 
interiorizando as ideias sobre o ser mãe ao mesmo tempo que vive a condição da 
maternidade (Mulherio, Ano I, nº 1, Maio/Junho 1981). 
 

Além disso, também é interessante constatar a “contradição entre, de um lado, a exaltação 
mistificadora da função maternal e, de outro, as precárias condições oferecidas pela sociedade 
para o desenvolvimento saudável das crianças e o exercício da maternidade” (Mulherio, Ano I, nº 

                                                           
10 A matéria pode ser encontrada no acervo do jornal Mulherio disponível na internet: < 
http://www.docvirt.com/docreader.net/DocReader.aspx?bib=MULHERIO&PagFis=820&Pesq >. Acesso em 
07/07/2018. 
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1, Maio/Junho de 1981), observada pelas feministas da época e denunciada pela fala de Carmen 
Barroso. 

 
Geni e o Zepelim: a transgressão das transgressões 
 
 Assim como Folhetim e Uma canção desnaturada, a canção Geni e o Zepelim também pertence 
ao musical Ópera do Malandro. Tomada isoladamente da peça para a qual foi escrita, em 1978, até 
hoje muitos ouvintes da música desconhecem o fato de Geni se tratar, na verdade, de um travesti. 
Mais especificamente do travesti Genival, um dos personagens da Ópera.  

De fato, esse desconhecimento pode ser justificado pelo fato de o próprio Chico 
Buarque, no texto da canção, não evidenciar a condição de travestilidade de Geni, que ao longo 
de toda a música é referenciada por palavras que remetem ao gênero feminino, tais como: 
namorada, rainha, dama, donzela etc. 
 Podemos afirmar que na peça o personagem Genival, que na primeira versão foi 
interpretado pelo ator Emiliano Queiroz, é duplamente transgressor. Além de ser um travesti, 
transgredindo a moral heteronormativa imposta pela sociedade, Genival também se envolve com 
o comércio de mercadorias contrabandeadas. Trabalhando para o grande malandro Max 
Overseas, Genival é o responsável pela venda de perfumes e joias traficados.  
 Apesar de o eu lírico da canção estar na terceira pessoa do singular, ela é, na verdade, 
cantada pelo próprio Genival, ou melhor, pela própria Geni, na cena quatro do musical. Nessa 
cena, Geni, que tanto é maltratada e ridicularizada em vários momentos da peça, está em uma 
situação de vantagem: por saber onde se encontra o malandro tão procurado da peça, Max 
Overseas, vários personagens da trama a adulam e buscam negociar com ela a divulgação da 
informação. Após fechar acordo com eles, Genival canta um dos hinos mais consagrados da 
peça: Geni e o Zepelim.  
 Por meio da letra da canção, podemos saber sobre o personagem Genival. Nesse sentido, 
de acordo com a canção, sabemos que desde menina Geni se entrega sexualmente para todo e 
qualquer marginal e excluído da sociedade:  
 

De tudo que é nego torto / Do mangue e do cais do porto / Ela já foi namorada / O seu 
corpo é dos errantes / Dos cegos, dos retirantes / É de quem não tem mais nada / Dá-se assim 
desde menina / Na garagem, na cantina / Atrás do tanque, no mato / É a rainha dos 
detentos / Das loucas, dos lazarentos / Dos moleques do internato / E também vai amiúde / 
Com os velhinhos sem saúde / E as viúvas sem porvir. 
 

E é por viver despudoradamente essa vida, se envolvendo sexualmente com qualquer um, 
que toda a cidade condena e odeia Geni: “Joga pedra na Geni! / Joga pedra na Geni! / Ela é feita 
pra apanhar! / Ela é boa de cuspir! / Ela dá pra qualquer um! / Maldita Geni!”. 

Todavia, essa situação muda quando em certo dia o comandante de um zepelim, que 
sobrevoava a tal cidade, ao se deparar com “o horror e a iniquidade” que a dominava, ameaça 
destruí-la. Entretanto, prestes a arrasar toda a cidade, o comandante muda de decisão ao ver 
Geni: “Mas posso evitar o drama / Se aquela formosa dama / Esta noite me servir”.  

A partir desse momento, o destino de toda a cidade, que sempre a condenou, está nas 
mãos de Geni. No entanto, apesar de Geni ter “cativado o forasteiro”, ela não está disposta a ele 
se entregar. Ela, tão acostumada a amar marginais e excluídos, não sente nenhum desejo por ele:  

 
O guerreiro tão vistoso / Tão temido e poderoso / Era dela, prisioneiro / Acontece 
que a donzela / (E isso era segredo dela) / Também tinha seus caprichos / E ao deitar 
com homem tão nobre / Tão cheirando a brilho e a cobre / Preferia amar com os 
bichos.  
 



 

e-ISSN: 2359-2796, v. 18, n. 1, 2018. XVIII Encontro Estadual de História – ANPUH-PB 

 

183 

 No entanto, em virtude do suplício de toda a cidade, inclusive de suas autoridades, Geni 
acaba cedendo à vontade do forasteiro. Nesse momento, Geni, até então “a maldita”, se 
transforma na “bendita” que poderá salvar toda a cidade.  

E é isso o que acontece. Geni, após ter passado a noite com o comandante, livra toda a 
cidade da destruição. Todavia, logo após ele saciar a sua vontade e ir embora, deixando a cidade 
em paz, esta se volta novamente contra a outrora maldita Geni: “Joga pedra na Geni! / Joga 
bosta na Geni! / Ela é feita pra apanhar! / Ela é boa de cuspir! / Ela dá pra qualquer um! 
/Maldita Geni!”. 
 Após essa análise da letra da canção, para agora explicarmos o seu significado, nada 
melhor do que recorrermos à análise feita pelo próprio público LGBT da época. Na edição de 
março de 1980 do jornal carioca Lampião da esquina11 (1978-1981) - primeiro jornal brasileiro feito 
por homossexuais e também destinado ao público homossexual - encontramos o seguinte 
comentário a respeito de Geni e o zepelim: 
 

Se você a escutou com atenção, certamente terá percebido que ela tem uma fortíssima 
carga de denúncia, ao mostrar a atitude dos cidadãos bem-pensantes, que sempre 
utilizam os estigmatizados como o alvo preterido de sua hipocrisia. Geni, em que todos 
jogavam bosta, não se redime nem mesmo quando salva a cidade da destruição e do 
castigo trazidos pelo zepelim; passado o perigo, a mesma hipocrisia é retomada, e o 
bispo, o banqueiro, o prefeito, voltam a repetir o refrão: "Joga pedra na Geni, joga 
bosta na Geni, ela é boa de judiar, ela é boa de cuspir; ela dá pra qualquer um, maldita 
Geni!" (Lampião da esquina, Ano II, nº 22, março de 1980).12. 
 

 Sobre o contexto histórico em que viviam os travestis e homossexuais na época em que 
Geni e o zepelim foi escrita e divulgada, pode-se afirmar, por meio da imprensa alternativa, nesse 
caso, por meio das edições do próprio jornal Lampião da esquina, que ele era marcado pela 
estigmatização, perseguição e violência contra esses “malditos transgressores”.  
 A análise da canção acima citada, por exemplo, se encontra na matéria intitulada “Tá 
legal, „Geni‟; mas e a mãe, tá boa?”. Essa matéria, escrita por Aguinaldo Silva, redator do jornal, é 
reveladora da agressão sofrida pela população LGBT brasileira da época. Essa matéria, na 
verdade, se trata de uma denúncia do que o autor chamou de “síndrome da Geni”, que estava 
aterrorizando homossexuais, travestis e mulheres no carnaval carioca de 1980 (Lampião da esquina, 
Ano II, nº 22, março de 1980).  
 O autor alega que apesar de a intenção de Chico Buarque ter sido completamente oposta, 
Geni e o zepelim acabou se transformando num verdadeiro hino misógino. Nessa edição, a matéria 
denuncia uma situação que havia dominado a temporada do carnaval carioca daquele ano: vários 
homens, cantando o refrão da canção, estavam agredindo e linchando mulheres, homossexuais e 
travestis. Segundo o texto da matéria: “Foi aos gritos de „joga bosta na Geni‟ que algumas moças, 
que faziam topless, na praia de Ipanema, foram agredidas num domingo de tarde.” (Lampião da 
esquina, Ano II, nº 22, março de 1980). 

Para o autor da matéria, não restam dúvidas de que o modo como  
 

"Geni" acabou sendo utilizada demonstra claramente que o assunto “minorias” é muito 
difícil de tratar (nós do LAMPIÃO, modéstia a parte, somos, por enquanto, os únicos 
especialistas). As boas intenções do compositor não bastaram para anular o seu 
machismo em relação ao tema, e “Geni" fez o efeito contrário (Lampião da esquina, Ano 
II, nº 22, março de 1980). 

 

                                                           
11 Neste site < http://doctela.com.br/tv/lampiao-da-esquina/ > pode ser visualizado o trailer do documentário 
Lampião da esquina, que conta a trajetória do primeiro jornal voltado para o público gay, aqui no Brasil. 
12 A matéria completa, intitulada Tá legal, ‘Geni’; mas e a mãe, tá boa?, pode ser lida na edição do jornal disponível na 
internet: < http://www.grupodignidade.org.br/wp-content/uploads/2015/11/26-LAMPIAO-DA-ESQUINA-
EDICAO-22-MARCO-1980.pdf >. Aliás, todas as suas edições estão disponíveis para download no seguinte 
endereço < http://www.grupodignidade.org.br/projetos/lampiao-da-esquina/ >. Acesso em 11/07/2018. 
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Conclusão 
  

Por meio da análise histórica das canções Folhetim, Uma canção desnaturada e Geni e o 
Zepelim, podemos sustentar a hipótese que perpassou todo o nosso artigo: a de que essas canções 
trazem perfis femininos transgressores das normas e dos comportamentos impostos ao gênero 
feminino - e também ao masculino (Geni) - pela sociedade brasileira de fins de 1970 e início de 
1980. 
 Todavia, foi visto ao longo da pesquisa que apesar de os sujeitos dessas canções serem 
marcados pela transgressão, essa não era a única perspectiva da época. Muito embora houvesse 
setores da população brasileira que encarassem a prostituição, a não maternidade e a 
travestilidade como atos transgressores, outros, a exemplo da impressa alternativa, buscavam 
conhecer, entender e comunicar questões em torno desses fatos que estavam na realidade da 
sociedade.  
 Por fim, é necessário que recuperemos os processos históricos em torno dessas ditas 
transgressões uma vez que hoje a prostituição, a maternidade e a travestilidade são questões que 
permeiam a ordem do dia, em parte pelas pautas trazidas pelos movimentos feministas e LGBT‟s. 
Além disso, a visão que prevalece na sociedade brasileira atualmente, século XXI, acerca das 
prostitutas, das mulheres que não querem ter filhos e dos travestis é também a associada a 
transgressão. 
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“EU, VOCÊ, NÓS DOIS JÁ TEMOS UM PASSADO, MEU AMOR”: A CONSTRUÇÃO 
DA NOVA MPB E SUA TENTATIVA DE LIGAÇÃO COM PASSADO1 

 

João Kaio Miguel Arruda2 
 

 
Resumo: Este trabalho é fruto de discussões do grupo de estudo “História e Música” da UFCG-
CFP campus Cajazeiras coordenado pela professora Dra. Uelba Alexandre do Nascimento, e 
fruto também de um curso de extensão oferecido pelo grupo de estudo, intitulado: “Pelas trilhas 
sonoras da História: Música popular brasileira e relações de gênero no século XX”. Com isso o 
trabalho versa entender o conceito de “Nova MPB” e como se deu sua construção, analisando a 
importância de jornalistas e revistas especializadas em música nesse processo. A partir disso 
vamos buscar compreender o que faz um artista se encaixar nesse cenário de “Nova MPB”, e o 
que realmente tem de novo para se distinguir da MPB dita “Clássica”. O artigo busca mostrar 
também através de uma pesquisa quantitativa em redes midiáticas de divulgação na internet como 
por exemplo: Spotify, YouTube e Facebook como as mulheres tem um sucesso maior do que os 
homens na “Nova MPB”, pelo menos numericamente. O trabalho tem Marcos Napolitano como 
suporte teórico, ajudando a entender o processo de História e música para além das letras, ou 
seja, ajudando a entender a importância de todo o processo de criação, ponto central quando se 
fala em “Nova MPB”. 
 
Palavras-chave: Nova MPB. Construção. Novas produções.  
 
Introdução 
 
 O trecho “eu, você, nós dois já temos um passado, meu amor” é da música Saudosismo3 
composta por Caetano Veloso e interpretada por Gal Costa. A intenção de colocar o trecho da 
música foi fazer uma brincadeira com a tentativa da construção de uma Nova MPB por parte dos 
jornalistas dizendo “já temos um passado, meu amor”. A construção desse novo espaço na música 
brasileira que hoje já estar consolidado foi construído sem nenhum tipo de mobilização por parte 
dos artistas, não podemos dizer que foram passivos em toda a situação porque eles estavam 
cientes do que estava acontecendo, mas podemos afirmar sem dúvidas que os agentes principais 
foram as revistas especializadas, os jornalistas e os jornais online, isso vai ser observado 
posteriormente.  
 Para entendermos esse processo de construção de uma Nova MPB, vamos analisar três 
matérias que em um curto espaço de tempo começaram a consolidar e disseminar o uso do termo 
para identificar determinados artistas.  

                                                           
1 Trabalho orientado pela Profa. Dra. Uelba Alexandre do Nascimento, professora do curso de História da 
Universidade Federal de Campina Grande – Centro de Formação de Professore Campus Cajazeiras. 
2 Graduando do curso de História da Universidade Federal de Campina Grande – Centro de Formação de 
Professores Campus Cajazeiras. E-mail: Kaiosjp@live.com 
3 A música foi criada em 1968 e interpretada por Gal Costa no compacto duplo, da Philips. O disco contava com 
compositores como: Caetano Veloso, Gilberto Gil e Torquato Neto.  



 

e-ISSN: 2359-2796, v. 18, n. 1, 2018. XVIII Encontro Estadual de História – ANPUH-PB 

 

186 

As matérias que serão analisadas são a da Revista BRAVO intitulada: “CHEGA DE 
SAUDADE. Você acha que desde os anos 60 e 70 não se faz mais MPB de qualidade? ” Escrita 
pelos jornalistas Flavio Junior e Marcio Orsolini em junho de 2008. 

 Em junho de 2009 um ano depois a revista Trip lançou uma matéria escrita pelo 
jornalista Ronaldo Brassane intitulada: “Ninguém é de ninguém: A nova realidade” onde vai listar 
nove promessas da Nova MPB. 

 E por último a matéria na Folha de São Paulo escrita por Marcos Preto em abril de 2012 
que tem como título: “Artistas fazem Nova MPB mesmo sem apoio das grandes gravadoras”.  

E por fim vamos observar que nesse cenário criado para identificar essa nova geração de 
músicos, ou seja, dentro do nicho da Nova MPB as mulheres são numericamente superiores. Em 
uma pesquisa feita nas três das principais redes sócias da internet como Facebook4; Spotify5 e 
YouTube6 podemos perceber que  capacidade de alcance de público e divulgação do trabalho das 
mulheres são maiores que a dos homens. Para fazer a pesquisa foram selecionados dez artistas 
femininas e dez artistas masculino. 

 
A construção de uma Nova MPB 
 
 A Revista Bravo trás no título da matéria a frase “Chega de Saudade”, ou seja, já estar 
anunciando o fim de um sentimento histórico dos entusiastas da MPB: a nostalgia. Svetlana 
Boym (2007) define a nostalgia como uma ânsia por algo que já não existe ou nunca existiu, um 
sentimento de perda e deslocamento de tempo e lugar, no caso da MPB a frequente volta aos 
anos 60 e 70 e aos principais nomes que surgiram durante esse período como Caetano Veloso e 
Chico Buarque. Ao anunciar o fim da saudade na MPB, podemos perceber as intenções dos 
jornalistas, a de criar um distanciamento dos sentimentos do passado, criando uma necessidade 
no presente e no possível futuro, mas em nenhum momento negando a MPB e sim a colocando 
em uma linha evolutiva (ALMEIDA, 2016). 
 Os jornalistas Flávio Junior e Marcio Orsolini apontam a Nova MPB como uma geração 
de cantores e compositores que não formam um movimento articulado, muito menos possuem 
algum manifesto, mas que estão inseridos na nova cena da música brasileira, onde a venda de 
disco não é mais o objetivo principal do artista, e por isso eles utilizam ferramentas como 
MySpace7 e YouTube  para fazer a divulgação dos seus trabalhos, e ainda criam circuitos de 
apresentações em pequenas casas de show como: Studio SP e Cinemathèque, e também 
participam de festivais pelo Brasil.  
 No final da matéria os jornalistas nomeiam cinco nomes como os principais artistas da 
Nova MPB. A cantora carioca Nina Becker, o cantor e compositor paulista Romulo Fróes, o 
também cantor e compositor carioca Jonas Sá, o músico paulistano Curumin e Fernando Catatau 
que é natural de Fortaleza. Os artistas são comparados com nomes conhecidos da MPB na 
tentativa de uma legitimação é colocado a importância de cada um para Nova MPB. Nina Becker 
está para a Nova MPB como Gal Costa para o Tropicalismo, Romulo Fróes tem a alma dos 
revolucionários da MPB, Jonas Sá entre os novos compositores, é o que melhor trabalha com o 

registro pop‖, Catatau está para a nova música brasileira assim como o guitarrista Lanny Gordin 
para a MPB do fim dos anos 60, Se uma das bandeiras atuais é a retomada desse espírito 
tropicalista (...), Curumin é um dos criadores mais sintetizados com o espírito da nova MPB 
(ALMEIDA, 2016). 

                                                           
4 Facebook é uma mídia social e rede social virtual lançada em 4 de fevereiro de 2004, operado e de propriedade 
privada da Facebook Inc. 
5 Spotify é um serviço de streaming de música, podcast e vídeo que foi lançado oficialmente em 7 de outubro de 
2008. É o serviço de streaming mais popular e usado do mundo. 
6 A mídia social YouTube foi criado em 2005 para exibição e compartilhamento de vídeos. Disponível em: 
www.youtube.com. 
7 MySpace é uma rede social criada em 2003 por Tom Anderson e Chris Dewolfe para servir de vitrine de artistas e 
seus trabalhos, onde eles podem disponibilizar músicas e vídeos. Disponível em: www.myspace.com. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADdia_social
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_social_virtual
https://pt.wikipedia.org/wiki/4_de_fevereiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/2004
https://pt.wikipedia.org/wiki/Streaming
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Podcasting
https://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Streaming


 

e-ISSN: 2359-2796, v. 18, n. 1, 2018. XVIII Encontro Estadual de História – ANPUH-PB 

 

187 

 Com isso podemos observar contradições na matéria, porque a partir do momento em 
que anuncia o fim da saudade é feito comparações entre os artistas “novos” e “antigos”. Então é 
importante compreender que a nostalgia como sentimento histórico possui mecanismos de 
sedução e manipulação (BOYM, 2007), que podem ser visualizados quando se distingue entre 
nostalgia restauradora e nostalgia reflexiva. Segundo essa tipologia da nostalgia desenvolvida por 
Boym (2007), nostalgia restauradora busca elaborar uma reconstrução do que foi perdido, no 
caso a MPB sessentista e setentista, enquanto a nostalgia reflexiva procura uma nova flexibilidade 
para o que se foi, não o restabelecimento da MPB de décadas passadas. E ambas as tipologias se 
sobrepõem, mas apesar de possuir o mesmo quadro de referências da MPB, constroem narrativas 
diferentes. 
 Com isso os jornalistas estão atuando como personagens principais dessa construção, 
estão como oficiais de recrutamento e curadoria, ou seja, estão delimitando quem pode e quem 
não pode participar da Nova MPB. Criando uma ligação entre os artistas atuais com os 
sessentistas e setentistas como se não tivesse acontecido nenhuma produção da MPB na década 
de 1980 e 1990, e o mais interessante é que na própria matéria só o Jonas Sá tem alguma 
inspiração nesses artistas dos anos 60 e 70 que são tropicalistas.  
 A cantora paulista Nina Becker é fã de Dalva de Oliveira, Elizabeth Cardoso e Aracy de 
Almeida, o cantor e compositor paulista Romulo Fróes como fã de Nelson Cavaquinho, Zé Kéti, 
Paulinho da Viola, New Order, The Clash, The Smiths, Echo and the Bunnymen, o guitarrista, 
cantor, compositor e produtor musical cearense Fernando Catatau como admirador da banda 
inglesa Pink Floyd e o baterista, cantor e compositor paulistano Curumin como uma criança fã de 
Sidney Magal e Gretchen, e com influências musicais de Stevie Wonder e Arnaldo Antunes. E 
como podemos ver só Jonas Sá que que ainda se coloca como entusiasta dos tropicalistas, os 
integrantes da Nova MPB não têm como influência fundamental a MPB. (ALMEIDA, 2016). 
 Por isso não podemos deixar de perceber que os jornalistas não são meros intermediários, 
são atuantes que fazem leitores agir a partir de suas indicações. Para Marcio Orsolini e Flávio 
Júnior é interessante trazer pela primeira vez o termo Nova MPB, porque eles mudam toda a 
lógica de produção, divulgação e circulação desses artistas, que antes não estavam em uma 
“caixinha” e agora estão. 

 
Transformam práticas de produção, circulação e consumo desses artistas e seus trabalhos, 
por exemplo: Achados e Perdidos (YB Music/Quannum Projects, 2005) e Japan Pop 
Show (YB Music/Quannum Projects, 2008) de Curumin; Calado (Bizarre Records, 2004) 
e Cão (YB Music, 2006) de Romulo Fróes; EP (Independente, 1998), O Ciclo da 
Decadência (Instituto, 2002) e o Método Túfo de Experiências (Slag Records/Tratore, 
2005) de Cidadão Instigado; Carnaval só no ano que vem (Ping Pong/Som Livre, 2007) 
da Orquestra Imperial; Beautiful Freak (The Demença EP, 2004) e Anormal (Slap, 2007) 
de Jonas Sá, disponibilizados na internet para download em formato álbum10, criando 
uma ligação entre esses músicos com a MPB, que modifica não só a trajetória dos 
jornalistas e músicos envolvidos na nova MPB, mas também a própria MPB. 
(ALMEIDA, 2016. P. 60). 
 

 A partir da reportagem podemos começar a identificar novo atores nessa Nova MPB, 
como o MySpace, o YouTube, o formato de áudio MP3, o espaço físico, já que os shows desses 
artistas que são feitos em pequenas casas de apresentação, os textos jornalísticos que funcionam 
como atores intermediários quando veicula informações, e atuantes quando mobiliza outros 
críticos a escreverem sobre esses artistas.  
 
Romulo Fróes o nome da Nova MPB 
 
 Fróes escreve textos sobre sua geração desde 2007. A Revista Bravo despois de 2008 
quando começa a se colocar como porta voz da Nova MPB começa a publicar os textos de 
Romulo Fróes, e o primeiro publicado foi em 2009 intitulado: “A nova música brasileira e seus 
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novos caminhos”, e a partir disso a Bravo escolhe Romulo coo o principal nome dessa geração, é 
a figura do artista que compõe, produz, divulga e ainda escreve sobre música. 
 Com isso ele começa a traçar pontos comuns entre os artistas que surgiram na música 
brasileira nos anos 2000, no texto para o blog da revista, nele descreveu práticas de produção dos 
artistas do seu tempo, convenções formadas por eles, tendo uma atenção especial a qualidade 
sonora das gravações como justificativa para a singularidade de sua geração.  

 
O artista de hoje produz seu disco, porque afinal conquistou essa liberdade e também 
porque, em última instância, é a única maneira de fazê-lo. Por isso seu conhecimento de 
todas as etapas, da captação à edição e chegando mesmo até sua fabricação. (...) Com o 
avanço da tecnologia, a experiência e o acesso a novos recursos de gravação, abriu-se aos 
artistas um vocabulário de produção artística, a meu ver inédito na música brasileira. É 
muito comum hoje, um jovem artista falar de seu trabalho mais do ponto de vista 
técnico, do que das questões artísticas de sua obra (...) É um fato relevante, pra não dizer 
histórico, que aconteça de novos artistas se envolverem profundamente com o processo 
de gravação, tendo mesmo um interesse verdadeiro por seus aspectos técnicos. (FRÓES, 
2009). 

 Romulo tem algumas preocupações com o termo Nova MPB, porque para ele tudo que 
leva a palavra novo já nasce datado, e ele também é preocupado se essa geração está preparada 
para levar a alcunha de uma Nova MPB. Ele vai dizer que o que essa geração vem fazendo não é 
uma revolução no estilo musical, não traz muito de diferente do que já vinha sendo apresentado, 
ele vai apontar que a diferença maior não é no que estão fazendo mais sim como estão fazendo, 
como podemos ver na citação acima, o artista de hoje não se preocupa mais exclusivamente com 
a música. 
 
A revista Trip e os nove selecionados 
 
 Seguindo os passos dos construtores da Nova MPB o jornalista Ronaldo Bressane escreve 
no dia 11 de junho de 2009 para revista Trip a matéria intitulada: “Ninguém é de ninguém: a nova 
realidade”, onde vai ser apontado as nove principais promessas da Nova MPB. 
 O músico pernambucano Júnior Barreto, Hélio Flanders - o vocalista da banda mato-
grossense Vanguart, a atriz e cantora Thalma de Freitas, Rômulo Fróes, músico e produtor 
paulista Ganjaman, Tatá Aeroplano – integrante da banda de rock paulistana Cérebro eletrônico, 
Fernando Catatau, Kassin – músico e produtor carioca e a cantora e compositora paulista Céu, 
como os novos artistas essenciais para a música brasileira. 

E inspirado na capa da revista Realidade de 1966, que trazia Rubinho Barsotti (Zimbo 
Trio), Jair Rodrigues, Nara Leão, Paulinho da Viola, Toquinho, Magro (MPB-4), Caetano Veloso, 
Chico Buarque e Gilberto Gil como ―Os novos donos do samba, como os principais jovens 
talentos musicais do país na época foi feito um ensaio fotográfico que recriava aquela capa.   
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 Figura 1 - Na Realidade de 66, em sentido horário, a partir do homem de terno: Rubinho 
Barsotti (Zimbo Trio), Jair Rodrigues, Nara Leão, Paulinho da Viola, Toquinho, Magro (MPB-4), 
Caetano Veloso, Chico Buarque e Gilberto Gil. Na seleção dos Nove Novos da Trip em 2009, 
no sentido horário: Junio Barreto (de terno), Hélio Flanders, Thalma de Freitas, Rômulo Fróes, 
Ganjaman, Tatá Aeroplano, Catatau, Kassin e Céu. (Foto: Rui Mendes) 
 O ensaio fotográfico da reportagem traduz de forma mais clara o mecanismo da nostalgia 
restauradora na invenção de uma tradição para a nova MPB. A imagem que foi escolhida para ser 
recriada é uma imagem histórica é a capa da revista realidade de 1956, para criar um signo de 
pertencimento e ligação emocional e simbólica a um grupo de músicos, mais do que o trabalho 
ou trajetória individual dos artistas.   
 No final da matéria Ronaldo Bressane aponta uma rede de colaboração entre os nove 
artistas selecionados pela Trip com outros 66 músicos chamada de “troca-troca”. A Nova MPB é 
mostrada pelo jornalista como uma rede em movimento onde a circulação dos artistas não 
param, é para ele o destaque maior são os atores humanos, os músicos como atuantes 
fundamentais dessa Nova MPB, ou seja, as pessoas são mais importantes que os gêneros musicais 
que elas apresentam.  A rede “troca-troca”, apresenta quem faz parceria com quem, não deixa de 
ser uma outra forma de figurar a cena descrita na matéria, como o próprio ensaio fotográfico 
(ALMEIDA, 2016). 

É importante pontuar que esta reportagem difere um pouco da matéria da revista Bravo! 
Onde os jornalistas aparecem como atores fundamentais na construção da nova MPB, na 
reportagem escrita por Ronaldo Bressane, a revista Trip figura como ator central na elaboração 
da reportagem e aparece no próprio texto da matéria, ―Se a Realidade acertou quase tudo, Trip, 

através de um colegiado e de muitas horas de discussão, arrisca estes Nove Novos com firmeza‖. 
Portanto, a revista Trip apresenta-se como marca editorial, como Trip Editora, preocupada em 
veicular valores e gostos como sensibilidade, inovação, criatividade, qualidade e credibilidade para 
um grupo de leitores predominantemente com ensino superior completo, homens, entre 26 a 45 
anos e de um poder aquisitivo de classe B11. Os objetivos e intenções da editora que são 
disponibilizadas em suas mídias kits traduzem a nova MPB dentro desses valores e gostos 
(ALMEIDA, 2016).  
 

                                                           
8 Fonte: Disponível em:< http://revistatrip.uol.com.br/revista/178/especial/ninguem-e-de-ninguem-anova-
realidade.html>. Acesso em: 15 de junho de 2018. 
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Folha de São Paulo Recomenda a Nova MPB. 
 
 Marcus Preto pegas esses grupos que já forma formados a partir das outras matérias que 
já vimos e rearticula a Nova MPB, fazendo um ensaio fotográfico e inserindo mais artistas nesse 
ensaio e em seu texto, cantores e compositores brasileiros como:  Mallu Magalhães, Criolo, Luisa 
Maita, Anelis Assumpção, Duani Martins, Emicida, Gustavo Galo, Naná Rizinni, Felipe 
Cordeiro, Márcia de Castro, Marcelo Jeneci, Gui Amabis, Guilherme Held e a banda Bixiga 70. 
As imagens da reportagem têm figuração semelhante a releitura da fotografia na capa da revista 
Realidade de 1966 pela revista Trip, retomando a comparação da nova MPB com a geração da 
década de 1960, ou seja, parece que todas as tentativas de um distanciamento entre as gerações 
são falhas, porque sempre se repete essas comparações, essas homenagens, fica aparentando que 
os artistas novos estão quase pedindo licença aos artistas consagrados.  
 

9 
 

Figura 2 - 1. Mallu Magalhães revive a fase "Ovelha Negra" de Rita Lee na releitura do 
álbum "Fruto Proibido" (1975); 2. Criolo encarna Cartola na capa do clássico "Verde que te 
Quero Rosa" (1977). Seu "Nó na Orelha", do ano passado, o transformou no artista 
independente de maior repercussão de sua geração; 3. Na reprodução do álbum "Secos & 
Molhados" (1973), da esq. para a dir.: Andreia Dias (como Ney Matogrosso); Anelis Assumpção 
(Gerson Conrad); Luisa Maita (Marcelo Frias) e Mariana Aydar (João Ricardo); 4. Na reprodução 
do disco "Ben" (1972), o carioca Duani, que conclui neste ano seu primeiro álbum solo e é 
coprodutor dos trabalhos da mulher, Mariana Aydar; 5. No disco Tropicália (1968) Gustavo Galo 
da Trupe Chá de Boldo (como Arnaldo Baptista);Romulo Fróes (Caetano Veloso); Naná Rizinni 
(Rita Lee); Felipe Cordeiro (Sérgio Dias) compõe para Gaby Amarantos; Rodrigo Campos (Tom 
Zé); Hélio Flanders da banda Vanguart (Rogério Duprat); Nina Becker (Nara Leão); Márcia 
Castro (Gal Costa) está lançando seu segundo Cd, "De Pés no Chão" (ela não estava no dia da 
foto, foi fotografada sozinha depois e incluída digitalmente); Marcelo Jeneci (Torquato Neto); 

                                                           
9 Fonte: Disponível em: <http://www.1.folha.uol.com.br/serafina/1082810-artistas-fazem-nova-mpb-mesmo-sem-
apoio-das-grandes-gravadoras.shtml>. Acesso em: 15 de junho de 2018. 
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Emicida (Gilberto Gil); Guilherme Held (Capinan) toca guitarra para Mariana Aydar. (Fotos de 
Felipe Hollmeister e legendas das imagens no site da revista).  

As releituras das capas de discos famosos na história da MPB criam um vínculo 
emocional e simbólico mais expressivo com os trabalhos e trajetórias individuais dos artistas da 
MPB, do que entre artistas de gerações diferentes, comparando a nova MPB ao movimento 
tropicália e ao período mais pop e rock da MPB, na década de 1970. Mais uma vez com a 
intenção de reconstruir eventos (capas de discos famosos), um antes-depois para a MPB, 
utilizando a embalagem do passado, da história como legitimadora das ações e dos vínculos entre 
os atores do grupo da nova MPB. A nostalgia restauradora da MPB como sinônimo da 
verdadeira tradição musical brasileira, e por isso inquestionável, cabendo a nova geração de 
artistas brasileiros apenas continuar sua história, e aceitar as comparações. 

 

Conclusão 
 
 O que podemos concluir das observações que forma feitas nas matérias e nos ensaios 
fotográficos são o seguinte. Primeiro a Nova MPB inicialmente consegui mais discussões do que 
aprovações, e isso já era esperado. E segundo podemos perceber que os artistas da Nova MPB 
não são tão independentes como apontava Romulo Fróes. 
 A primeira parte da discussão é pautada no “P” dessa Nova MPB que em nenhum 
momento foi de popular. O popular que estamos utilizando aqui é em um sentido de atingir um 
público muito grande assim como atingiam os cantores da MPB, certo que era outro mecanismo 
de produção e divulgação, e que ao mesmo tempo que a internet lhe oferece o mundo ela lhe 
coloca em uma bolha, isso tudo é levado em consideração, mas a discussão é extremamente 
válida para nos entendermos a Nova MPB como uma coisa totalmente de nicho. 
 Outra discussão que foi muito levantada a época foi de como acontecia a seleção desses 
artistas para a Nova MPB, porque inicialmente a Revista Bravo em 2008 aponta cinco artistas que 
eram musicalmente parecidos com os da MPB, tanto que eles estipularam comparações sem levar 
em conta em nenhum momento o contexto histórico de produção dos artistas, os chamando de 
revolucionários assim como os tropicalistas.  
  E em 2012 em uma matéria na Folha de São Paulo onde ocorreu o ensaio fotográfico 
recriando fotos de capas de discos clássicos da música brasileira. Nessa seleção de artistas que 
representaram a nova geração já foi muito mais diversificada tanto que foram convidados dois 
rappers para participar do ensaio o Crioulo e o Emicida. Essas variações de estilos foram criando 
discussões para entender que se encaixaria ou não. 
 Em relação a falta de independência, não nos referimos aqui a questão sobre os artistas 
serem dependentes de uma grande gravadora, ou de um empresário que vai mudar sua forma 
enquanto musico para se encaixar em uma lógica de mercado, não, a discussão é outra.  
 A discussão aqui é a necessidade de afirmação que esses novos artistas demostraram ter. 
Isso fica claro quando observamos os ensaios fotográficos, como eles querem se apresentar como 
novo se ligando ao passado e tentando recriar aqueles momentos. Pode ser só uma homenagem, 
mas o que fica parecendo é um pedido de passagem uma benção. Se fossem tão independentes 
como coloca Romulo Fróes ou tão revolucionários como apontou a Revista Bravo não 
precisavam passar por isso.  
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ARQUIVO, MEMÓRIA E DOCUMENTO: ELEMENTOS PARA UMA DISCUSSÃO 
HISTORIÓGRÁFICA 

 
Maria Lucinete Fortunato1 

Lilian de Lima Beserra2 
 
Resumo: O presente trabalho é fruto da pesquisa de iniciação científica “Tecendo saberes e 
práticas: o NDHDL do CFP/UFCG como lugar de produção e preservação da memória 
histórica sobre o sertão paraibano”. Trata-se de um estudo de caráter historiográfico que visa 
analisar as condições investigativas do acervo documental do Núcleo de Documentação Histórica 
Deusdedit Leitão(NDHDL) do CFP/UFCG, a fim de apreender os lugares de produção dos seus 
principais autores, como são enunciadas a preservação da memória histórica sobre a história do 
Alto Sertão Paraibano, bem como suas possibilidades de pesquisa e de utilização para a produção 
de conhecimentos. A pesquisa se encontra na primeira etapa e o nosso objetivo é de abordar, a 
partir das discussões teóricas desenvolvidas, o debate acerca das definições de arquivo, memória e 
documento, tendo como fundamento as perspectivas teórico-metodológicas elaboradas pelo 
filósofo Michel Foucault. Com base nesta discussão, problematizaremos como e até que ponto o 
NDHDL se constitui para além de um espaço de preservação e de um resgate de memórias 
históricas, analisando a função do historiador neste contexto, frente ao sistema de 
enunciabilidade ali vigente. 
 
Palavras-chave: Arquivo, documento, memória. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

As Ciências Humanas atingiram o estatuto de cientificidade no século XIX, tendo como 

fundamento a orientação positivista que, precisamente por razões de método, queria ser objetiva, 

friamente analítica e politicamente neutra, apontando com isso a pretensão de uma ciência sem 

sujeito e o escamoteamento ideológico, encoberto pela objetividade, universalidade e linearidade. 

Neste contexto, a compreensão era de que através da produção do conhecimento histórico, 

baseada em documentos considerados “autênticos”, seria possível encontrar a “verdade”. Assim 

sendo, a história, enquanto saber dito científico, deveria se instituir como saber cuja produção, 

metodologicamente, partiria do mesmo estatuto epistemológico das ciências naturais, 

compreendendo-se a sociedade como um sistema que poderia ser regido por leis, a partir da 

observação dos “fenômenos sociais” (FORTUNATO, 2001).  

                                                           
1Historiadora, Professora, Doutora, Unidade Acadêmica de Ciências Sociais, UFCG, Cajazeiras, PB, UFCG, E-mail: 
mlucinete@uol.com.br 
2Aluna do Curso de Licenciatura em História, Unidade Acadêmica de Ciências Sociais, UFCG, Cajazeiras, PB, E-
mail: lilianbeserra19@gmail.com. 
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De acordo com essa compreensão, a tentativa de fundação de um discurso histórico 
científico sistemático no Brasil surgiu com a criação do Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro – IHGB, em 1838, o qual se configurou como primeiro espaço de produção de uma 
“História do Brasil". 

Ao reconstruirmos os passos que levaram à fundação do IHGB em 1838, interessa-nos 
recolocá-lo na tessitura social que permite entender a criação de uma instituição cultural 
nos moldes de uma academia, como aquelas próprias do iluminismo, tendo contudo 
como projeto o traçar a gênese da nacionalidade brasileira - preocupação particular à 
historiografia do século XIX. [...] A leitura da história empreendida pelo IHGB está, 
assim, marcada por um duplo projeto: dar conta de uma gênese da Nação brasileira, 
inserindo-a, contudo, numa tradição de civilização e progresso, idéias tão caras ao 
iluminismo (GUIMARÃES, 1988, p.7-8). 
 

Nestes termos, a história do Brasil se instituiu como eminentemente política, priorizando 
o evento e os grandes feitos de grandes homens, de modo que caberia ao historiador estudar os 
fatos (acontecimentos) do passado com o objetivo de narrá-los, sem nenhuma especulação 
filosófica ou metafísica e sem nenhuma vinculação com o presente. 

 
O sentido político conferido à História por esta geração de historiadores-políticos é 
mais do que evidente: para além do passado, o que estava em jogo era a produção de 
um sentido para o futuro desta comunidade nacional, tentando ler neste passado um 
certo destino possível, garantindo a coesão social para o presente. (GUIMARÃES, 
1988, 190).  
 

Na esteira do IHGB surgiram os Institutos Históricos provinciais, a exemplo do Instituto 
Histórico e Geográfico Paraibano, fundado em 07 de setembro de 1905, o qual 

 
[...] simbolizou a importância das coleções consideradas históricas, e o seu 
armazenamento como um princípio norteador do significado da “paraibanidade”. A 
partir da concepção do documento como um “tesouro a ser protegido”, o Instituto teve 
como intuito não apenas reunir, mas, também, atribuir importância aos documentos 
que compõem a história político-econômico-religiosa da Paraíba colonial, imperial e 
republicana. A organização e salvaguarda de documentos se tornou aspecto 
fundamental para a preservação da memória histórica paraibana. (CEBALLOS, 2011, 
p.2) 
 

Assim sendo, aos pesquisadores dos Institutos Históricos e Geográficos caberia a tarefa 
de mapear e arquivar documentos escritos, os quais, na condição de “tesouros protegidos”, 
serviriam como fontes de preservação da memória dos acontecimentos locais e regionais, para a 
escrita da História do Brasil. 

Essa concepção foi repensada a partir do início do século XX, especialmente sob a 
influência das correntes marxista e Annales, quando o significado e o uso do documento 
ganharam novos contornos.  

Le Goff (1994, p. 546), por exemplo, ao refletir sobre a importância do documento para a 
produção do conhecimento histórico, afirma que 

 
A história, na sua forma tradicional, dedicava-se a „memorizar‟ os monumentos do 
passado, a transformá-los em documentos e em fazer falar os traços que, por si 
próprios, muitas vezes não são absolutamente verbais, ou dizem em silêncio outra coisa 
diferente do que dizem; nos nossos dias, a história é o que transforma os documentos 
em monumentos e o que, onde dantes se decifravam traços deixados pelos homens, 
onde dantes se tentava reconhecer em negativo o que eles tinham sido, apresenta agora 
uma massa de elementos que é preciso depois isolar, reagrupar, tornar pertinentes, 
colocar em relação, constituir em conjunto. 
 

 Com a ampliação e ressignificação da concepção de documento, a partir da ideia de que, 
embora possa sobreviver a uma época que não seja a da sua produção, o documento não é 
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neutro, a reflexão sobre o documento passou a considerar as suas condições de produção e 
defender que todo documento, seja ele escrito, oral ou iconográfico deve ser pensado, refletido e 
analisado considerando essas condições.  
 Foi a partir dessa compreensão que o projeto de criação do Núcleo de Documentação 
Histórica Deusdedit Leitão (NDHDL), do CFP/UFCG, foi elaborado. O projeto data de 2010 e 
justifica a criação do NDHDL 
 

[...] por ser um espaço de guarda, preservação e pesquisa da documentação histórica do 
Sertão Paraibano. Um espaço de pesquisa privilegiado, tendo como patrono um dos 
mais importantes historiadores diletantes do Estado da Paraíba, e um dos cidadãos 
cajazeirenses – membro emérito da Academia Paraibana de Letras e do Instituto 
Histórico e Geográfico Paraibano – mais apaixonado pela história do sertão paraibano. 
A criação do NDHDL nasce da dupla necessidade de criação de um espaço de pesquisa 
histórica no CFP e da preservação da documentação e biblioteca do intelectual 
Deusdedit Leitão. (p.3) 
 

 Constituído, esse espaço passou a possibilitar a realização de pesquisas. O seu corpus 
documental foi sendo organizado e catalogado por meio de programa e projetos de pesquisa e 
extensão, para facilitar o acesso de pesquisadores e interessados. Hoje, além de livros, o NDHDL 
possui uma cordelteca, uma hemeroteca, bem como todas as brochuras e obras raras catalogadas 
por áreas temáticas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Na pesquisa científica intitulada “Tecendo saberes e práticas: o NDHDL do CFP/UFCG 
como lugar de produção e preservação da memória histórica sobre o sertão paraibano”, na qual 
investigamos os lugares de produção dos principais autores que compõem o referido acervo; por 
exemplo, problematizamos como são enunciadas a preservação da memória histórica sobre a 
história do Alto Sertão Paraibano; bem como, suas possibilidades de pesquisa e de utilização para 
a produção de conhecimentos neste contexto. Todo o debate que empreendemos em torno do 
NDHDL passa pela discussão e problematização do mesmo enquanto espaço que se institui 
como salvaguarda de documentos e de memórias, conforme explicitado a seguir. 
  
2. ARQUIVO, DOCUMENTO E MEMÓRIA 
 

Considerando as reelaborações operacionalizadas no final do século XX, sobretudo por 
meio das ideias desenvolvidas na historiografia francesa acerca do arquivo, do documento e da 
memória, pensamos os documentos, sejam eles públicos ou privados, como espaço de elaboração 
de memórias, ressaltando que:  

 
cabe reconhecer em todo o documento um monumento; - não existe um documento 
objetivo, inócuo, primário; - o documento é monumento: resulta do esforço de 
sociedades para impor ao futuro − voluntária ou   involuntariamente − determinada 
imagem de si próprias; - no limite, não existe um documento-verdade; todo documento 
é mentira;- ao mesmo tempo verdadeiro e falso, porque, um monumento, todo 
documento é antes de tudo uma   montagem que deve ser desmontada, uma construção 
a ser desestruturada, analisando-se as suas    condições de produção, - o documento-
monumento deve ser estudado como um instrumento de poder (JARDIM, 1995, pag. 2 
- 3). 
 

A partir dessa compreensão, podemos afirmar que os vários tipos de documentos têm a 
sua subjetividade, mas, embora nem todos possuam a intencionalidade de se tornarem fontes, são 
monumentos que, de indagações particulares, devem ser desconstruídos, problematizados, 
analisados nas entrelinhas, pois é isto que o arquivo possibilita aos pesquisadores. Assim sendo, 
se os documentos são a memória de uma sociedade, essa memória será reconstruída a cada 
tempo, podendo, inclusive, ser elaborada, concomitantemente, de forma heterogênea a depender 
dos enunciados instituídos na sua elaboração. 
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No que diz respeito aos arquivos públicos, por exemplo, o Estado assume a 
responsabilidade de conservação dos acervos, com o objetivo de manter o compromisso de 
preservação da informação, de salvaguardá-los para permitir a toda sociedade o acesso aos 
documentos (JARDIM, 1995). É através dessa permissão que tem sido pensada a análise dos 
diferentes discursos, dando significado ao cotidiano por meio das “memórias” contidas nos 
arquivos; ou melhor, esse acesso à informação seria o suporte para a construção do 
conhecimento histórico, o qual se fundamentaria teórica e metodologicamente, a partir do “lugar 
social” do pesquisador.  

Pensando estas questões, Foucault parte do princípio de que há um regime de verdade 
para cada época, que define: 

 
[...] os tipos de discurso que ela acolhe e faz funcionar como verdadeiros, os 
mecanismos e as instâncias que permitem distinguir uns dos outros; as técnicas e os 
procedimentos que são valorizados para a obtenção da verdade; o estatuto daqueles que 
têm o encargo de dizer o que funciona como verdadeiro. [...] (FOUCAULT, 1993, 
p.12).  
 

Neste sentido, assevera que: 
 

(…) em nossos dias, a história é o que transforma documentos em monumentos e que 
desdobra, onde se decifravam rastros deixados pelos homens, onde se tentava 
reconhecer em profundidade o que tinham sido, uma massa de elementos que devem 
ser isolados, agrupados, tornados pertinentes, inter-relacionados, organizados em 
conjuntos. (FOUCAULT, 2009, p. 8) 
 

 Assim sendo, pode-se afirmar que o arquivo, que segundo Foucault é um sistema de 
discursividade que possibilita o diálogo entre vários tipos de discursos por meio de correlações de 
forças e, portanto, de relações de poder/saber, é um espaço que estabelece uma conexão com 
diferentes tipos de enunciados discursivos e de várias probabilidades investigativas. Com base 
nestes pressupostos, consideramos o lugar do arquivo, como o da preservação do documento – 
seja ele em forma de um livro, um periódico, uma carta ou uma foto –, mas longe do resgate de 
uma memória antes esquecida no passado.  

 Partimos do princípio que: 
 

É o sistema que transforma enunciados discursivos em acontecimentos e em coisas. O 
arquivo é a lei do que pode e do que não pode ser dito. Não se trata, portanto, de 
arquivo no sentido apenas de registro histórico, de soma de textos guardados para a 
posteridade. Também não se trata apenas de instituições de guarda e conservação de 
memórias. O arquivo é um sistema de discursividade que estabelece uma conexão de 
certos discursos com outros certos discursos, excluindo todos os demais. É um sistema 
de discursividade que seleciona o que vai ser conectado à história e o que vai ser dela 
excluído (SIMONI, 2016, p. 178). 
 

Desse modo, pensamos o arquivo não apenas como um depósito de documentos, mas 
como um espaço no qual os acervos armazenados estão dispostos para novas leituras de mundos 
a partir das angústias e indagações do presente. Longe de objetivar um retorno ideal ao passado 
“naturalmente” já dado, tais acervos enunciam sua possibilidade, seu campo de utilização, na 
medida em que viabilizam a produção de novas leituras e representações de mundo. 
 Assim, para além da ideia de que “todo documento de arquivo apresenta um valor de 
prova” (JARDIM, 1995, p. 6), analisamos o NDHDL como um lugar de elaboração de 
conhecimento histórico acerca do sertão paraibano dentre as áreas de História, Literatura, Arte, 
Geografia, Religião, Saúde, entre outras. Principalmente, como um espaço que oferece aos 
diferentes usuários que o procuram, várias possibilidades de análise documental, levando em 
consideração as indagações de cada um. 
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É nestes termos que vislumbramos o NDHDL e a documentação nele salvaguardada 
acerca do Alto Sertão paraibano. Consideramos, pois, que as histórias, produzidas a partir deste 
acervo, dar-se-ão por meio da seleção do que deve ser anexado à história e do que precisa ser 
retirado, de acordo com a postura de cada pesquisador, o que envolve o tempo histórico da sua 
produção e nos direciona a novas indagações, sobretudo, acerca do sujeito de conhecimento e da 
memória que este sujeito visa elaborar. 

No que diz respeito à formação do sujeito enquanto um ser de conhecimento, Foucault 
parte dos processos de objetivação e subjetivação que antecedem a sua constituição e defende 
que o sujeito moderno é um produto dos saberes e não um criador deles. Reflete como a 
arqueologia pode promover uma discussão de como nos tornamos sujeitos de conhecimento e de 
como também nos tornamos assujeitados, ou seja, submissos aos discursos (SOUZA, 2012, p. 
21). Para ele,  

Ela [arqueologia] não trata o discurso como documento, como signo de outra coisa, 
como elemento que deveria ser transparente, mas cuja opacidade importuna é preciso 
atravessar freqüentemente para reencontrar, enfim, aí onde se mantém a parte, a 
profundidade do essencial; ela se dirige ao discurso em seu volume próprio, na 
qualidade de monumento. Não se trata de uma disciplina interpretativa: não busca um 
“outro discurso” mais oculto. (FOUCAULT, 2013, p.169-170). 

Portanto, 
Em seu domínio arqueológico, Foucault faz uma crítica ao sujeito “desde sempre aí” e 
nos mostra que o sujeito surge de uma fatalidade, ou seja, o direcionamento tomado 
por saberes das ciências empíricas que problematizavam vida, trabalho e linguagem e as 
problematizações trazidas a partir da filosofia kantiana que irá interrogar a possibilidade 
de conhecer e também aquele que conhece. É neste sentido que se dá a afirmação de 
que o sujeito é uma ficção, quer dizer, o sujeito em sua essência não existe. Ele é uma 
invenção própria da modernidade. Assim conclui-se que para Foucault não existe 
sujeito, mas sim, produção de subjetividade (BARBOSA, 2014, p. 19). 
 

Neste sentido, o sujeito de conhecimento emanaria de uma correlação de forças 
suscitadas por relações de poder e seria configurado como enunciado social cuja subjetividade 
refletiria “a maneira pela qual o sujeito faz a experiência de si mesmo em um jogo de verdade, no 
qual ele se relaciona consigo mesmo.” (FOUCAULT, 2004, p. 236) 

A partir dessa concepção, pode-se afirmar que o sujeito é resultado de discursos e não há 
como naturalizar a sua existência. No caso do sujeito do conhecimento, por exemplo, este se 
institui em meio a discursos e memórias distintos e únicos que também acabam moldando-o, 
uma vez que tais discursos e memórias sempre estão inseridos num determinado período e lugar, 
passando por processos de alteração ao longo do tempo e se positivando como poder e saber. 
  Refletindo sobre como nos tornamos o que somos enquanto sujeitos de ação, Souza 
(2012, p.26) destaca o termo contramemória: 
 

Na realidade, se o conceito da memória considerada oficial tem relação com a história 
linear, a contramemória, por sua vez, faz-se compreender pela leitura da história 
descontínua e das memórias múltiplas e singulares. 
 

 Neste sentido, a contramemória nos auxiliaria a empreender a leitura das múltiplas e 
singulares memórias, realçando as diferenças entre as pessoas, sem desconsiderar as discussões 
“marginais”. Esse pensamento se reflete também na junção do saber com o poder, buscando, 
principalmente, desnaturalizar, modificar, adaptar os discursos a outros processos, caso contrário, 
tenderemos a aceitar e naturalizar determinado fato, sendo necessário pensar em um caminho de 
resistência. 
 Na questão do saber –ser consigo-, Souza (2012, p. 30) disserta que: 
 

(...) a partir deste instante é que a memória se apresentará com outros signos, que tanto 
não se reduzem à produção hegemônica quanto não se apresentam meramente como 
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fonte de denúncia, mas, quem sabe, poderão mostrar-se por um processo de resistência 
que pode ser pensada por diferentes modos de subjetivação. 
 

 Seguindo esse pensamento acerca da memória, os documentos e/ou as fontes não se 
mostram como uma subscrição pela ordem do poder de forma única, tanto das pessoas quanto 
dos grupos sociais, mas, a partir dessas memórias, o processo de criação do sujeito seria 
subjetivo, de modo que possam surgir, sempre, várias versões, novas construções, quebrando as 
barreiras instituídas e formadas.  

Diante do exposto, não se pode falar de uma memória cristalizada, que defina o que é a 
História, pois “por mais bem intencionado que o historiador esteja em relação ao buquê de 
memórias que tenha coletado, ele terá que deflorá-las para poder gestar a História” 
(ALBUQUERQUE, 1994, p. 48). Neste caso, o sujeito/historiador que analisa e escreve é o 
próprio resultado de outras falas, outras memórias, que queiram ou não, influenciam no processo 
de produção e formação da História. Enquanto as memórias falam de indivíduos ou grupos em 
si, o trabalho do Historiador é interpretar, introduzir, conhecer a vida destes, ou seja, violentar as 
identidades que as memórias criam para produzir histórias. 

Portanto, diante das novas perspectivas historiográficas que abrangem novos “lugares da 
memória”, um dos pontos do trabalho do historiador é dialogar com a ciência arquivística, para 
que, como pesquisador, possa compreender e ter conhecimento acerca da formação 
administrativa e documental dos acervos. Esta corrente nega a neutralidade dos documentos, 
como também evidencia as relações de poder e vê como uma necessidade desnaturalizar, 
desconstruir algo que é considerado próprio, natural.  

A inserção do historiador nesse espaço que é o arquivo, a partir das concepções aqui 
referenciadas, nos leva a compreensão de que há muitas histórias para além da sala de pesquisa, 
pois houve determinado processo para que o acervo se formasse, e esse processo de formação, 
de certa forma, pode implicar em determinada pesquisa. 

Foram estas questões que nos instigaram a problematizar os lugares de produção dos 
principais autores e/ou historiadores que compõem o acervo do NDHDL, a exemplo de Adauto 
Ramos, Desudedit Leitão, José Leal, Joaquim Ostern Carneiro, Luiz Hugo Guimarães e Wills 
Leal, entre outros, por meio da análise das 12 áreas temáticas de brochuras do referido núcleo, 
verificando suas condições investigativas, no sentido de apreender como e até que ponto elas 
podem ser trabalhadas na condição de documentos que contribuem, enquanto possibilidade de 
pesquisa, para a preservação da memória histórica e para a produção de conhecimentos sobre o 
sertão paraibano.  
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TEORIA E HISTÓRIA DAS IMAGENS NO PENSAMENTO DE WALTER 
BENJAMIN E GEORGES DIDI-HUBERMAN 

 
Joachin de Melo Azevedo Neto* 

 
Entre 1935 e 1936, preocupado com os avanços e lamentáveis êxitos da propaganda 

totalitarista na Europa, o filósofo alemão Walter Benjamin escreveu um ensaio intitulado “A obra 
de arte na era de sua reprodutibilidade técnica”. Na versão original deste denso texto, temos uma 
epígrafe na qual o poeta e filósofo francês Paul Valéry (1871-1945) previu que o poder de 
influência das artes nos fatos e relações humanas estava enfraquecido, porém, em um futuro 
próximo, adaptada e revigorada, essa força provocaria mudanças profundas na indústria e na 
própria concepção ocidental do belo.1 Diante da atualidade das questões suscitadas pelo autor, 
bem como da constante releitura de seu pensamento no século XXI, é preciso analisar melhor as 
contribuições de Benjamin para a teoria da História da Arte contemporânea. 

Conforme pontuou Benjamin, a obra de arte sempre foi passível de reproduções. Técnicas 
como a impressão das xilogravuras, por exemplo, foram empregadas com sucesso para a cópia 
em série de desenhos muito antes da imprensa contemporânea fazer o mesmo com a palavra 
escrita. A demanda social pela reprodução de imagens atingiu uma nova condição quando a 
litografia – processo caracterizado pela cópia de palavras e desenhos com o uso de uma superfície 
matriz de metal e a repulsão entre água e óleo – passou a tornar possível a difusão acelerada, com 
boa qualidade gráfica, de imagens no começo do oitocentos. Sendo assim, “a mão foi liberada das 
responsabilidades artísticas mais importantes, que agora cabiam unicamente ao olho” 
(BENJAMIN, 1994, p. 167). Em outras palavras, o avanço das tecnologias usadas para a 
reprodução transformou a própria experiência corpórea que envolve a elaboração e a observação 
das manifestações artísticas. 

A reprodução técnica da obra de arte avançou rapidamente de modo que, já no começo do 
século XX, era possível verificar que não apenas a palavra escrita e as imagens eram consumidas 
enquanto mercadorias pelo público europeu, mas também o som e a arte cinematográfica. Sendo 
assim, as técnicas de reprodutibilidade alcançaram uma totalidade nunca antes vista e acabaram 
sendo incorporadas também aos processos de criação artística. O que Benjamin constata é que a 
                                                           
* Professor Adjunto de História Contemporânea e Historiografia na Universidade de Pernambuco – UPE/Campus 
Petrolina; Coordenador do Grupo de Estudos em História e Arte – GEHARTE na mesma instituição; Doutor em 
História Cultural pela Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC. Email: joaquimmelo@msn.com 
1 Na edição Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura, publicada pela Editora Brasiliense e 
traduzida por Sérgio Paulo Rouanet, a mencionada citação de Paul Valéry foi retirada. Segue o fragmento em alemão 
utilizado no texto original de Walter Benjamin: “Die Begründung der schönen Künste und die Einsetzung ihrer verschiedenen 
Typen geht auf eine Zeit zurück, die sich eingreifend von der unsrigen unterschied, und auf Menschen, deren Macht über die Dinge und 
die Verhältnisse verschwindend im Vergleich zu der unsrigen war. Der erstaunliche Zuwachs aber, den unsere Mittel in ihrer 
Anpassungsfähigkeit und ihrer Präzision erfahren haben, stellt uns in naher Zukunft die eingreifendsten Veränderungen in der antiken 
Industrie des Schönen in Aussicht. In allen Küsten gibt es einen physischen Teil, der nicht länger so betrachtet und so behandelt werden 
kann wie vordem; er kann sich nicht länger den Einwirkungen der modernen Wissenschaft und der modernen Praxis entziehen. Weder 
die Materie, noch der Raum, noch die Zeit sind seit zwanzig Jahren, was sie seit jeher gewesen sind. Man muß sich darauf gefaßt machen, 
daß so große Neuerungen die gesamte Technik der Künste verändern, dadurch die Invention selbst beeinflussen und schließlich vielleicht 
dazu gelangen werden, den Begriff der Kunst selbst auf die zauberhafteste Art zuverändern”. É possível ter acesso ao ensaio Das 
Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, de Benjamin, no seguinte endereço:  http://www.arteclab.uni-
bremen.de/~robben/KunstwerkBenjamin.pdf 
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originalidade dessas criações não é passível de ser reproduzida tecnicamente. Não é possível para 
uma cópia ser fiel ao que o autor chamou de “aqui e agora da obra de arte, sua existência única, 
no lugar em que ela se encontra” (Idem, p. 167). No entanto, a aura ou, em outras palavras, a 
magia das obras de arte, que emana da sua autenticidade não foi completamente aniquilada e sim 
atrofiada pela lógica do mercado cultural contemporâneo: 

 
O conceito de aura permite resumir essas características: o que se atrofia na era da 
reprodutibilidade técnica da obra de arte é sua aura. Esse processo é sintomático, e sua 
significação vai muito além da esfera da arte. Generalizando, podemos dizer que a técnica de 
reprodução destaca do domínio da tradição o objeto reproduzido. Na medida em que ela multiplica 
a reprodução, substitui a existência única da obra por uma existência serial. E, na 
medida que essa técnica permite à reprodução vir ao encontro do espectador, em todas 
as situações, ela atualiza o objeto reproduzido. Esses dois processos resultam num 
violento abalo da tradição, que constitui o reverso da crise atual e a renovação da 
humanidade. (Idem, p. 168-169)  

 

Benjamin sugere que a aura pode ser entendida como uma manifestação situada nas 
camadas mais profundas do produto artístico. A magia de uma obra de arte é o fenômeno que 
possibilita ao observador imaginar, intuir ou sentir a potência dessa criação. Ao ressaltar que a 
condição humana busca alicerces em formas variadas de tradições culturais e não apenas no culto 
a novidade, Benjamin estava atento para o fato de que as obras de arte podem, inclusive, trazer à 
tona elementos do subconsciente coletivo das sociedades. Daí o alerta do autor, ao longo da 
elaboração de sua filosofia política da arte, para o fato de que o cinema estava sendo usado no 
período Entreguerras para propagar valores totalitaristas e estimular a adesão massificada das 
diretrizes políticas fascistas.   

Emancipadas das formas tradicionais de culto que lhes conferiam autenticidade, as obras de 
arte passam a circular em sociedades que a consomem sem nutrirem interesses por sua 
autenticidade. É o caso, por exemplo, das reproduções em infinitas cópias das fotografias. Essa 
popularização do acesso à arte atendeu a uma demanda econômica e não passou despercebida 
pelas equipes de ideólogos dos regimes totalitaristas. Ao entrelaçar técnica e condição humana, o 
cinema constituiu um mecanismo bastante atrativo para a veiculação de valores que coadunaram 
com a lógica fascista: 

 
Pois o capital cinematográfico dá um caráter contra-revolucionário às oportunidades 
revolucionárias imanentes a esse controle. Esse capital estimula o culto ao estrelato, que 
visa conservar apenas a magia da personalidade, há muito reduzida ao clarão putrefato 
que emana do seu caráter de mercadoria, mas também o seu complemento, o culto do 
público, e estimula, além disso, a consciência corrupta das massas, que o fascismo tenta 
pôr no lugar da consciência de classe. (Idem, p. 180) 

 
Assim como as massas se deixaram seduzir pelas imagens cinematográficas do campeão, 

vencedor ou astro infalível, as projeções incessantes da figura do ditador triunfante, em um 
veículo de comunicação de amplo alcance, alimentaram uma trágica crise na democracia. É 
importante ressaltar aqui que o que Benjamin entende como potencial revolucionário do cinema 
reside na sua capacidade de servir para estimular a crítica da sociedade de consumo e dos 
totalitarismos. Essa é a mensagem moral que perpassa, por exemplo, a obra fílmica de Chaplin e 
que pode servir como referencial de politização da arte ao invés da estetização da política na arte. 

As teorias de Benjamin acerca das implicações políticas da produção artística em plena 
consolidação da sociedade de consumo continuam atuais e despertando o interesse de 
pesquisadores de diferentes áreas de conhecimento. O francês Georges Didi-Huberman, filósofo 
e historiador da arte, é uma das principais referências contemporâneas em termos de estudos 
sobre história e teoria das imagens em diálogo com o pensamento benjaminiano. Em O que vemos, 
o que nos olha, traduzida para português em 2010, Didi-Huberman é o expoente de uma 
contemporânea teoria francesa da arte que considera a criação artística uma fonte capaz de 
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proporcionar reflexões profundas sobre a plasticidade do conhecimento e a condição humana. 
Longe de propor um modelo científico rígido, o autor dialoga com a semiologia, a psicanálise e a 
Historiografia da Arte em busca de uma ambiciosa ruptura com os fundamentos da iconologia 
tradicional.2 Trata-se de evitar a ótica que: 

 
Tende a tornar as imagens o mero pretexto para padronizar uma reconstituição da 
configuração cultural e cognitiva de tal época. Uma configuração que fala e que não 
deixa escapar nada à formulação discursiva dos níveis de constituição e de integração 
cultural e simbólica das obras. 
A proposta didi-hubermaniana adquire seu sentido ao querer ser contra a captura da 
imagem e da graphia pelo logos, contra o devir – documento do monumento, a 
reinvindicação de uma mudança de orientação. (HUCHET, in: DIDI-HUBERMAN, 
2010, p. 16) 

 
A aura, de acordo com Didi-Huberman, é sintoma da dimensão crítica, dos dilaceramentos 

e rastros simbólicos ou das complexidades insólitas que compõem as imagens. Em O que vemos, o 
que nos olha, o autor explora o universo da arte minimalista, enquanto artefatos que podem 
ocasionar rupturas ou choques simbólicos. Partindo de obras de artistas norte-americanos 
elaboradas entre 1930 até 1960, para discutir como a Performance, Anti-Forma, Instalação, 
Pintura, etc. podem ser interpretadas a luz de uma antropologia e “fenomenologia da visão, do 
olhar e do corpo” (Idem, p. 21). A imagem, além de ser dotada de aura ou seja: espiritualidade, 
conforme Benjamin constatou, também possui seus próprios braços e pernas; tem vida própria. 

Podemos retirar das páginas que reúnem esses ensaios do historiador francês, lições que, 
mesmo carregadas de grande ousadia filosófica, fornecem importante contribuição para os 
estudos sobre imagens situados no campo da História Cultural. As análises desse historiador 
francês sobre as temporalidades simultâneas que habitam as artes ou o imbricado jogo de 
símbolos que pode tornar a comparação entre uma pintura e um poema ou uma obra literária 
com uma escultura, mesmo que pertencentes a épocas diferentes, uma prática metodológica 
coerente sugerem certa relação de dívida do pensamento de Didi-Huberman com o trabalho de 
outro intelectual judeu-alemão: o historiador Aby Warburg (1866-1929). O ponto de confluência 
entre as ideias de Benjamin e Warburg, em torno da defesa de uma renovação no campo da 
história das artes, reside de modo mais claro no conceito de imagem dialética. Ao se ater a 
reflexões sobre as esculturas antropologicamente simples do artista Tony Smith (1912-1980) – 
precursor da arquitetura minimalista nos Estados Unidos – compostas de madeiras e dimensões 
geométricas básicas, Didi-Huberman, no capítulo “A dialética do visual ou o jogo do 
esvaziamento”, realiza a seguinte provocação: 

 
Mas se quiséssemos tirar de todas essas referências um “primitivismo” ou um 
„arcaísmo” das esculturas de Tony Smith, cometeríamos um grave engano sobre seu 
estatuto efetivo. Uma vez mais, é dialeticamente que devemos considera-las, no sentido 
mesmo que Walter Benjamin – próximo nesse ponto de Aby Warburg – pôde falar de 
imagem dialética, quando tentativa, no Livro das passagens, pensar a existência simultânea 
da modernidade e do mito: tratava-se para ele de refutar tanto a razão “moderna” (a 
saber, a razão estreita, a razão cínica do capitalismo, que vemos hoje se reatualizar na 

                                                           
2 O historiador alemão Erwin Panofsky, no ensaio “A história da arte como disciplina humanística”, em Significado nas 
artes visuais, combina uma interessante fusão metodológica entre perspectivas mais formais de análise da arte e uma 
concepção culturalista na qual o ato de interpretar as imagens requer, por parte do pesquisador, postura 
interdisciplinar e erudita. Já no texto sobre a ideia de iconografia e iconologia, o autor sugere que a compreensão das 
artes perpassa nossa capacidade de decifrar os temas e mensagens transmitidos pelas imagens enquanto veículos de 
comunicação humana. Para tanto, defende a análise primária de temas artísticos como, por exemplo, a representação 
do paisagem, sociedade e indivíduos. Em seguida, postula que é necessário inserir essa análise primária em um debate 
teórico e documental mais amplo. Assim, a história do estilo artístico, em Panofsky, abarca elementos tanto da 
filologia clássica, bem como da antropologia visual contemporânea. É preciso, portanto, mais reflexões, a nível 
nacional, que apontem também para as limitações existentes na ruptura defendida por Didi-Huberman com a 
iconologia indiciária.  
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ideologia do pós-modernismo) quanto o irracionalismo “arcaico” sempre nostálgico das 
origens míticas (...). Na verdade, a imagem dialética dava a Benjamin o conceito de uma 
imagem capaz de se lembrar sem imitar, capaz de repor em jogo e de criticar o que ela 
fora capaz de repor em jogo. (DIDI-HUBERMAN, op. cit., p. 113-114) 

 
 O fato é que, em termos de América Latina, o interesse crescente em discutir o legado 

teórico de Warburg se deve, em muitos casos, a necessidade por parte de determinados 
especialistas de contextualizar as ideias de Benjamin em um debate geracional, buscando por 
autores que o antecederam ou lhe foram contemporâneos em termos de episteme. A afinidade 
intelectual que Benjamin nutriu pelo trabalho de Warburg foi evidente e aparece revelada, 
inclusive, em correspondência que trocou com o escritor austríaco Hugo Von Hofmannsthall no 
ano de 1926. A materialização da memória e a representação da melancolia nas artes foram 
temáticas comuns a esses dois estudiosos. De fato, Warburg investigou a compreensão 
renascentista, sobretudo a encontrada na arte florentina de Sandro Botticelli (1445-1510), das 
principais correntes de ideias da Antiguidade. Também teve um contato bastante documentado 
com a Antropologia contemporânea, quando de 1895 até 1896, esteve próximo de Franz Boas e 
pesquisadores do Smithsonian Institute. Período que culminou em um estudo de campo sobre os 
índios Pueblo do Novo México. Deu início também ao ousado projeto do Atlas Mnemosyne, 
buscando narrar a história da trajetória humana desde a emergência da visão mágico-mimética do 
mundo até a consolidação do pensamento racional-objetivo contemporâneo apenas por meio de 
múltiplos fragmentos de imagens e dispensando o uso de legendas.3 No caso de Benjamin, 
filósofo familiarizado com o Surrealismo e o Dadaísmo, temos a elaboração de uma teoria da 
história baseada em técnicas de montagem fotográfica composta por um mosaico de impressões, 
memórias e observações. Sem dúvida, a concepção benjaminiana das imagens é tributária do 
Atlas Mnemosyne, de Aby Warburg, que mapeou a cultura visual europeia em suas permanências 
e transformações (Cf. RAMPLEY, 2000, p. 09-30). 

De modo geral, o diálogo articulado por Didi-Huberman entre as teses sobre as imagens 
construídas por esses dois pensadores alemães fundamenta uma interpretação da arte minimalista 
que a procura caracterizar enquanto signos visuais destituídos de razão ou que coadunam com a 
lógica do mercado. Em outras palavras, instalações como as de Tony Smith, compostas de cubos 
e quadriláteros negros de madeira e aço, são dotadas de uma obscura lucidez que visa 
questionar/criticar os cânones clássicos da beleza, bem como encarnam as ausências e os vazios 
da memória. 

No capítulo “A dupla distância”, Didi-Huberman detalha melhor suas impressões acerca 
do conceito benjaminiano de aura. Para o francês, as artes são prenhes de valores plurais e 
insólitos e, sendo assim, se tornam acontecimentos enigmáticos que compõem uma trama 
espacial e temporal ampla. A sensação de surpresa ou espanto do observador, diante das artes, é 
desencadeado no momento fugidio em que o gesto da observação é convertido em pensamentos:  

 
Aurático, em consequência, seria o objeto cuja aparição desdobra, para além da sua 
própria visibilidade, o que devemos denominar suas imagens, suas imagens em 
constelações ou em nuvens, que se impõem a nós como outras tantas figuras 
associadas, que surgem, se aproximam e se afastam para poetizar, trabalhar, abrir tanto 
seu aspecto quanto sua significação, para fazer delas uma obra do inconsciente. (DIDI-
HUBERMAN, op. cit., p. 149) 

                                                           
3 Com a ascensão do nazismo na Alemanha, o Instituto Warburg foi transferido para Londres, no Reino Unido, em 
1933. Atualmente, cede o uso de seus arquivos, do Atlas Mnemosyne e suntuosa biblioteca para pesquisadores 
engajados em estudos universitários avançados sobre história da arte, literatura, música, influência da cultura antiga 
no mundo ocidental moderno, desenvolvimento de técnicas científicas, relações sobre imagens e sociedade ao longo 
de diferentes temporalidades. Fenômenos culturais considerados enquanto supersticiosos, irracionais ou emocionais 
podem ser melhor compreendidos através de pesquisas na Biblioteca Warburg, organizada em torno de um excelente 
sistema de classificação, na qual podem ser encontradas importantes obras sobre História Antiga, Medieval, 
Bizantina e Renascentista cuja leitura pode fundamentar estudos interdisciplinares e profundos sobre religião, ciência 
e das artes. 
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Aura, portanto, de acordo com essa releitura, é um conceito que pode ser melhor 
compreendido caso seja associado ao de memória involuntária. O chamado declínio da aura nas 
obras de artes, conforme denunciado por Benjamin, é sintoma também de uma crise da memória: 
manipulada politicamente para atender aos interesses do totalitarismo europeu para legitimar 
supostas origens míticas desses partidos. Em termos de arte minimalista, a aura é experimentada, 
pelo observador “como o elemento insuportável e antimodernista desse gênero de obras” (Idem, 
p. 166). Ou seja, em outras palavras, a aura de determinado filão da arte contemporânea é 
experimentada caso haja a compreensão da dimensão crítica que essas imagens possuem. 

Imagem crítica, portanto, é uma imagem capaz de contestar a autoridade e legitimidade de 
outras imagens. No caso da arte minimalista, as obras de artes abalam o que nosso olhar está 
acostumado a considerar arte. Se o cânone está habituado a considerar que o objetivo das artes é 
atingir o Belo e a Verdade, as vanguardas artísticas postulam que a verdade nem sempre é bela.  
Esses valores podem ser também caóticos. Sendo assim, a arte crítica não busca abarcar a 
representação do real e sim causar choques na nossa percepção da realidade.  

Dessa forma, conceituar a arte minimalista enquanto uma manifestação crítica conduz ao 
ápice dessa ressignificação do pensamento de Benjamin promovida por Didi-Huberman. Uma 
arte que gera imagens mutiladas e deformadas pode ser compreendida pela historiografia 
contemporânea e, dialeticamente, contribuir para o constante aperfeiçoamento da escrita da 
história. Benjamin já havia associado a imagem do historiador ao do humilde catador de lixo para 
fazer oposição a figura do catedrático positivista e solene.   O conhecimento histórico, alicerçado 
na coleta de destroços simbólicos, vestígios, ruínas que são dialéticos em relação ao nosso 
presente e o passado que já pertenceram, pode ser cada vez aprofundado caso estabeleça uma 
relação também dialética com as fontes que investiga.  

Nas palavras do autor, 
 

As obras inventam formas novas; para responder a elas – e se a interpretação quer de 
fato se mover no elemento do responso, da pergunta devolvida, e não da tomada de 
posse, isto é, do poder – que há de mais elegante, que há de mais rigoroso que o 
discurso interpretativo inventar por sua vez novas formas, ou seja, a cada vez modificar 
as regras de sua própria tradição? Seja como for, Benjamin nos deu a compreender a 
noção de imagem dialética como forma e transformação, de um lado, como 
conhecimento e crítica do conhecimento de outro. Não é mais uma coisa somente 
“mental”, assim como não deveria ser considerada como uma imagem simplesmente 
“reificada” num poema ou num quadro. Ela mostra justamente o motor dialético da 
criação como conhecimento e do conhecimento como criação. (Idem, p. 178-79) 

 
Tal reflexão suscita a questão ética que remete aos limites da invenção do passado por parte 

do historiador. A defesa de uma escrita artística e vanguardista da história implica em uma 
confusão cognitiva e moral que dispense preocupações científicas? Sendo assim, para resolver 
essa aporia, Didi-Huberman evoca a imagem do escavador, uma outra alegoria benjaminiana, 
para explicar que o trabalho com a memória é escavação arqueológica: o escavador precisa 
dominar técnicas e métodos de cavar, mas também precisa ter sensibilidade para não danificar as 
peças que procura.  

Imagem dialética implica, portanto, em conhecimento e crítica do conhecimento. A palavra 
autorizada do historiador não deve tão somente criticar o passado, mas também seu próprio 
presente. É nesse sentido que Didi-Huberman se posiciona contra a ideia do historiador-
desvelador para colocar o leitor em contato com o historiador-filósofo que cria alegorias. A 
alegoria pode ser, portanto, de acordo com a leitura até aqui realizada, tanto consciência da nossa 
incapacidade de a tudo compreender (luto do olhar), bem como uma postura irônica diante dessa 
incapacidade. Na escrita comprometida com a construção de alegorias e imagens dialéticas, é 
preciso saber ganhar e perder. 
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A história da arte também deve ser artística: a palavra é criadora de imagens; imagens do 
pensamento. A partir do estudo da teoria das imagens de Benjamin e as esculturas minimalistas 
de Tony Smith, Didi-Huberman constrói uma consistente historiografia do despertar que está 
situada no momento de transição entre a irracionalidade que o sono representa e a vigília que 
exige um alerta racional constante. Nem mero devaneio poético ou meras explicações catalogais. 
O desafio que urge desta leitura é o de que a historiografia contemporânea das imagens precisa 
produzir formas dotadas de intensidade crítica. 
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O PODER DA MÍDIA E SEUS DESAFIOS AO HISTORIADOR DO TEMPO 
PRESENTE 

Paulo Alexandre Xavier Marques1 
 

Resumo: Este artigo reflete sobre os novos desafios que se impõem ao historiador do Tempo 
Presente. Discute sobre as implicações de ele ser ao mesmo tempo sujeito e objeto da 
historiografia num mundo em que são cada vez mais desafiadoras as relações entre o seu trabalho 
e  o crescente poder dos agentes formadores de opinião. Tal desafio resulta do desenvolvimento 
de novas e poderosas tecnologias, tais como o jornalismo digital, as redes sociais e os programas 
editores de imagens. Neste contexto, analisa as possibilidades e as limitações do uso de imagens 
digitais como fontes na pesquisa para a História do Tempo Presente.  
 
Palavras-chave: tempo presente; historiografia; imagens como fontes. 
 
Abstract: This article reflects on the new challenges to the historian of Present Time. It discusses 
the implications of being at the same time the subject and object of historiography in a world in 
which the relationships between its work and the growing power of opinion-forming agents are 
increasingly challenging. Such a challenge results from the development of new and powerful 
technologies, such as digital journalism, social networks and image-editing programs. In this 
context, it analyzes the possibilities and the limitations of the use of digital images as sources in 
the research for the History of Present Time. 
 
Keywords: present time; historiography; images as sources. 

 
Introdução 

 
 Este artigo tem como objetivo geral contribuir para a discussão sobre a atividade do 
historiador na contemporaneidade, mais especificamente com o que trabalha com a categoria 
História do Tempo Presente. O mesmo se desdobra em dois objetivos específicos, sendo o 
primeiro, refletir sobre os desafios que se impõem ao historiador do Tempo Presente, mediante o 
crescente poder dos agentes formadores de opinião em tempos de revolução tecnológica. De 
modo especial, discute as implicações do fato de ele ser ao mesmo tempo sujeito e objeto da 
pesquisa historiográfica, uma vez que o tempo histórico de seu objeto de estudo coincide com o 
de sua própria existência. 

Tais implicações exigem do historiador um exercício de “desidentificação” com o seu 
próprio tempo, para que possa utilizar a força de ser, ele mesmo, testemunha ocular dos fatos que 
analisa, sem sucumbir às influências da conjuntura do tempo em que vive. Isso se torna ainda 
mais preocupante hoje, no final da segunda década do século XXI, momento em que se vive uma 

                                                           
1 Doutorando em História Social pela Universidade de São Paulo (USP); mestre em História pela Universidade 
Federal de Campina Grande (UFCG); Professor colaborador do curso de Especialização em Educação para as 
Relações Étnico-raciais da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG); Arquiteto da Universidade Federal de 
Campina Grande (UFCG) e professor de História da Arte no Curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro 
Universitário UNIFACISA em Campina Grande. Contato: paxm2009@gmail.com  
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revolução tecnológica que potencializa o poder de penetração e convencimento dos meios de 
comunicação. 

O segundo objetivo específico é problematizar o uso de imagens digitais como fonte para 
a pesquisa historiográfica, suas implicações, vantagens e limitações. 

Sabe-se que imagens podem ser manipuladas, não apenas através de edição, mas também 
do seu uso seletivo e conveniente, atendendo a intensões subjetivas  e ideológicas. Dessa forma, é 
importante por parte do historiador o uso consciente e  crítico da enorme quantidade de imagens 
que as novas tecnologias e meios de comunicação lhe disponibilizam. 

Tradicionalmente monopolizados, quase que totalmente, por instituições governamentais, 
religiosas e comerciais, que podiam bancar os altos custos da produção e divulgação de suas 
ideias e mercadorias, os meios de comunicações se desenvolveram, multiplicaram e se 
popularizaram,  expandindo a capacidade de comunicar e de formar opinião. Hoje, isso se faz 
através de meios ultra tecnológicos, tais como a inteligência artificial e os aplicativos para 
celulares que funcionam através da rede mundial de computadores, através da qual grande parcela 
da população se informa, discute e opina sobre os mais diversos temas.  

Hoje, qualquer pessoa munida de um computador pessoal ou um aparelho celular 
conectado à internet pode publicar vídeos, imagens, notícias e trabalhos artísticos. Isso alarga 
ainda mais a possibilidade de manipulações e distorções na divulgação e interpretação de fatos e 
problemas da contemporaneidade. 

Esses aspectos da contemporaneidade que se relacionam diretamente com a historiografia 
merecem uma especial atenção. Primeiro porque a História do Tempo Presente ainda é uma 
categoria considerada recente no campo da historiografia. Depois porque, embora já 
epistemologicamente aceita, ainda cabem discussões sobre seus procedimentos metodológicos, o 
que, aliás, nunca deixará de ser necessário, diante da rapidez com que ocorrem as transformações 
no mundo atual e dos desafios, cada vez maiores, que são colocados para o pesquisador social.  

Ademais, o uso de imagens, sejam elas estáticas ou dinâmicas, acompanhadas de som ou 
não, se impõem, a cada dia mais, como instrumentos poderosos para a pesquisa social, assim 
como para usos em outras áreas, como a segurança pública, as campanhas eleitorais ou para a 
promoção de produtos e a formação de opiniões e, dessa forma, não pode ser ignorado 
(LOISOS, 2002). 

Após essa breve introdução, o artigo estrutura-se em quatro seções complementares. Na 
primeira, apresentamos um retrato perturbador do enorme poder de influência que a mídia digital 
exerce na sociedade ocidental do século XXI,  através da superexposição das mentes a estímulos 
cada vez mais instantâneos e universais.  

Na segunda, discutimos sobre o ofício do historiador diante do quadro apresentado na 
primeira seção, seus desafios e possibilidades, mediante o uso de suas ferramentas metodológicas. 
Ressaltamos também a importância da prestação de serviço do historiador, enquanto profissional 
capacitado para analisar os fatos do tempo presente, diante de um mundo que surpreende e, 
muitas vezes, assusta com fatos históricos de consequências imprevisíveis, tanto âmbito nacional 
quanto no internacional. 

Na terceira seção, discutimos as vantagens e limitações do uso de imagens enquanto 
fontes de pesquisa historiográfica. Finalmente, é apresentada uma breve conclusão com base nos 
desdobramentos das discussões realizadas.  

 
A “Sociedade da Imagem” e seu enorme poder de sedução 

 
A despeito das fronteiras e muros que, de modo especial nos dias atuais, em função do 

recrudescimento dos nacionalismos, das crises políticas e econômicas e do aumento dos 
movimentos migratórios forçados, demarcam os territórios das nações e dividem os povos de 
acordo com suas nacionalidades, etnias e religiões, as imagens transportam informações e 



 

e-ISSN: 2359-2796, v. 18, n. 1, 2018. XVIII Encontro Estadual de História – ANPUH-PB 

 

209 

circulam livremente ao redor do globo, atingindo praticamente todas as mentes de forma 
inevitável, mediante um movimento irreversível.  

Os olhos dos viventes no mundo moderno transitam de um lado para outro e, a todo 
instante, são inundados por imagens multicoloridas, cujos movimentos e estímulos reluzentes 
explodem por todos os lados e dos quais não há a mínima possibilidade de escape.  

Quando o olhar não é capturado através de telas colocadas nos salões dos restaurantes, 
nos transportes públicos, nas salas de espera dos mais diversos estabelecimentos de prestação de 
serviços e nas esquinas através de outdoors, não escapa da tentadora atração exercida pela telinha 
de um dos objetos mais cobiçados e quase indispensáveis no contexto das relações sociais da 
atualidade, os smartphones.   

 A superestimulação dos cérebros os leva à necessidade urgente de se adaptarem para  
darem conta do processamento do estonteante bombardeio de dados complexos e desconexos.  

No atual contexto social e econômico de um mundo já tão dependente da tecnologia, a 
cultura se define, em ampla medida, pela influência marcante da mídia de massa e pelo 
monitoramento servil dos mais diversos aparelhos eletrônicos pelos seus  usuários, em cuja 
relação  é difícil definir quem possui a quem. 

No seu livro “Imagens Cintilantes: uma viagem através da arte desde o Egito a Star 
Wars”, a escritora norte-americana Camille Paglia (2014) apresenta um retrato perturbador do 
enorme poder de influência que a mídia exerce na sociedade ocidental do século XXI, à qual 
chama de “Sociedade da Imagem”, cujo poder se inscreve através da sedução (DEBRAY, 1993).  

Usa-se também o termo “Sociedade da Informação”, cujo conceito remonta à década de 
1960, e foi cunhado pela Comunidade Europeia em convenção realizada na década de 1990, o 
qual também é capaz de definir a sociedade atual, através de uma de suas principais características 
(DESGUALDO, 2014). 

A comunicação global tornou-se instantânea e universalmente acessível, mudando o 
conceito tradicional de espaço e tempo, dando voz e visibilidade a grande número de indivíduos, 
mas, paradoxalmente, ameaçando-os de sucumbirem afogados neste mar de imagens e sons por 
eles mesmos produzidas (PAGLIA,2014). 

Embora o uso de imagens esteja disseminado em toda a esfera social e seja um 
instrumento disponível a qualquer indivíduo possuidor de um aparelho que tenha acesso à rede 
mundial de computadores ou a sinais de TV e rádio, a mídia de modo geral continua a serviço de 
estruturas de poder, seja ele de natureza ideológica, econômica, política ou religiosa. O fato é que 
a mídia se revela como um instrumento cada vez mais poderoso, capaz de influenciar a vida dos 
homens, ditando paradigmas de comportamento social e manipulando escolhas, dada a persuasão 
que é capaz de exercer (DESGUALDO, 2014). 

 
O historiador do tempo presente e os desafios impostos por uma tecnologia de 
comunicação superpoderosa  
 

O historiador da atualidade não está isento de sofrer as influências dessa poderosa rede, 
pois também está sujeito ao “bombardeamento” midiático direcionado a seus contemporâneos. 
Segundo Montenegro (2016), esta é uma das vicissitudes do historiador do tempo presente. 

Seu grande desafio, então, é, sem desprezar a força de seu testemunho,  ser capaz de 
produzir, do mundo, imagens mais realistas e independentes, tendo como base suas ferramentas 
metodológicas, ou seja, a partir do cruzamento de fontes e documentos diversos.  

Não obstante o poeta romântico alemão Heinrich Heine, contemporâneo e amigo 
de  Karl Marx, tenha dito a célebre frase, “O historiador é o profeta que olha para trás”, o 
instrumental que lhe é próprio o capacita a também dialogar com o presente. Esta é, 
indiscutivelmente, parte da responsabilidade social do historiador contemporâneo.  

A História do Tempo Presente, sendo conceituada como resultado de um trabalho 
historiográfico cujo objeto ainda é contemporâneo, tanto do historiador quanto de seus leitores,  
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é uma categoria relativamente nova no campo da historiografia, porém já consolidada e 
epistemologicamente aceita, uma vez que age como inovadora sem desligar-se das garantias de 
confiança oferecidas pelas práticas tradicionais (PUENTES e GAVÌDIA, 2007). 

Seu conceito pode ser visto de uma forma ainda mais ampla, partindo-se do pressuposto 
de que a historia é uma representação do passado cujo sujeito é o historiador (BORGES, 2010). 
Assim, de certa forma, toda história é um história contemporânea ou do tempo presente, uma 
vez que os fatos do passado, a partir de suas fontes, são analisados através de todos os filtros e 
movimentos incessantes deste tempo (HOBSBAWM, 1998 ).  

Sabe-se que, inevitavelmente, a escrita historiográfica reflete as condições históricas do 
tempo em que foi produzida, muito mais ainda quando o objeto da pesquisa é contemporâneo ao 
historiador que escreve no calor dos acontecimentos. De modo especial na atual “Sociedade da 
Informação”, torna-se muito importante a advertência de Montenegro (2016) quanto à 
necessidade do rompimento para com as evidências que cercam o historiador e que chegam, na 
maioria das vezes, através dos inúmeros meios de comunicação à sua disposição.   

Um aspecto que torna muito importante o trabalho do historiador do tempo presente, é o 
fato de ele ser um dos profissionais mais preparados para analisar acontecimentos a partir de uma 
visão mais ampla e registrá-los, tendo não só como destinatários os leitores e pesquisadores do 
futuro, mas também os do presente, se colocando como uma alternativa ao entendimento dos 
fatos, através de uma perspectiva diferenciada do comum das pessoas (MONTENEGRO, 2016). 

Não se pode negar que suas impressões e análises passarão pelo filtro de sua visão de 
mundo, que é resultado de sua própria história e de seus posicionamentos ideológicos, e estarão, 
assim, sujeitas aos movimentos incessantes intrínsecos à vida, às transformações e revisões, que 
poderão ser feitas até por ele mesmo, a partir de outro ponto de vista posicionado em um tempo 
futuro de sua própria experiência. Mas ele é aquele profissional que pode fazer uma leitura mais 
ampla dos acontecimentos e dos discursos produzidos sobre eles. 

Ademais, o historiador dispõe de um elemento muito importante no exercício de seu 
ofício, que o diferencia dos demais construtores de discursos, que é a sua fundamentação nas 
fontes, nos documentos, nos indícios materiais ou não, que atribuem a ele uma credibilidade, que 
os outros normalmente não têm no mesmo nível. 

O trabalho do historiador do tempo presente, então, consiste em não se ater às 
evidências, produzindo novas interpretações, a partir de novas formas de perceber e registrar 
fatos do universo histórico no qual está inserido (GUIMARÃES, 2014). 

Esta prestação de serviço do historiador do tempo presente se torna ainda mais 
importante em tempos como os que estão a se viver, em que a história torna-se completamente 
imprevisível, em função de um presente surpreendente e, de certa forma, assustador, tanto no 
âmbito nacional quanto no internacional.  

Ilustra bem essa imprevisibilidade da história a eleição do magnata republicano, Donald 
Trump, para presidente dos Estados Unidos.  Conhecido pela personalidade forte e egocêntrica, 
o milionário seria tragado ainda na fase das primárias, sentenciaram alguns. Contrariando todas as 
previsões e com discurso explosivo, desbancou a democrata Hillary Clinton em eleição histórica, 
que deixou o mundo atônito e surpreendeu os próprios americanos. 

Um bom exemplo em âmbito nacional foi o processo político e jurídico que culminou 
com o impedimento da presidente Dilma Rousseff e sua substituição pelo seu vice, Michel 
Temer. 

Há em tal processo indícios de que o mesmo esteja relacionado também com fatores 
externos ao país, ou seja, com fenômenos históricos de amplitude global, o que pode supor o 
historiador do tempo presente, se utilizar o seu olhar atento e amplo, no sentido de fazer 
conexões e levantar hipóteses. 

Comparando-se com o contexto do Golpe Militar de 1964, podem-se perceber  
diferenças e semelhanças com o citado processo. O primeiro ponto é o fato de esse processo 
poder ser chamado de “golpe”, essa é uma das semelhanças. Não um golpe militar, como o que 
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aconteceu em 1964, mas um golpe legislativo, jurídico e midiático, montado através de discursos 
e fundamentos legais, embora que de “aplicabilidade seletiva”, isto é, as leis existem, mas a justiça 
não as aplica a todos indistintamente. Tais discursos influenciaram boa parcela da opinião pública 
através da maior “máquina de guerra” da atualidade, a mídia, de modo especial a televisiva e a que 
opera através da rede mundial de computadores, a internet.   

Assim como em 1964, o país de maior poder imperialista é os Estados Unidos da 
América, o motor da economia ainda é o petróleo, as disputas ideológicas ainda têm como 
extremos opostos o liberalismo e o conservadorismo, a direita e a esquerda, a democracia e o 
totalitarismo, o oriente e o ocidente. Embora, é bom frisar, com configurações e pesos bem 
modificados em relação àquele contexto.  

O petróleo como fonte de energia, a despeito de já ser tecnologicamente superado em 
relação à eficiência e à adequação ao meio ambiente, como é o caso do urânio, do hidrogênio, da 
energia solar e eólica,  ainda move as mais poderosas redes de produção econômica no mundo. 
Não é por outro motivo que a nação mais rica do planeta, os EUA, tem os seus tentáculos 
fincados nas regiões do mundo que têm as maiores reservas de petróleo, como é o caso dos 
países do oriente médio. Também não é por acaso que os maiores “inimigos” dos Estados 
Unidos são os líderes de países que detêm as maiores reservas de petróleo do mundo e aqueles 
que lhes dão sustentação política e econômica. Estas inimizades fabricadas servem para justificar 
as constantes interferências e intervenções americanas em tais países. 

Portanto, desde o final da segunda metade do século XX, a política internacional dos 
EUA está voltada para a derrubada desses líderes, seja através de confrontos bélicos diretos, 
invasões, agressões, seja através de treinamento e fornecimento de armas a grupos locais aos 
quais se associam, seja através de campanhas midiáticas baseadas em discursos que dividem o 
mundo em “eixos do bem” e “eixos do mal”. Os do bem são os que lhe são favoráveis e os do 
mal, os que não lhe são. 

Dessa forma, os EUA vêm intervindo drasticamente no mundo, promovendo a 
desestabilização econômica e política dos países que pretendem dominar. De modo indireto 
também provoca o abalo das economias de países poderosos e, até mesmo, seus tradicionais 
aliados, como é o caso das nações europeias mais desenvolvidas, que vêm enfrentando as 
consequências mais diretas das interferências dos EUA em países do Oriente Médio, como a crise 
de imigrantes e os ataques terroristas, em função de sua posição geográfica mais próxima das 
regiões de conflito.  

Mas, o que tem a ver tudo isso com a deposição da presidente Dilma? Houve no mundo 
do final do século XX uma onda de desestabilização dos regimes totalitários de esquerda, a 
chamada “Derrocada do Comunismo”, como foi o caso da União Soviética, o que levou à criação 
de novos países, fortalecendo a democracia como forma de governo e viabilizando a ascensão de 
novas lideranças regionais, muitas delas de caráter esquerdista, embora democrática, como foi o 
caso de Lech Walesa na Polônia e Nelson Mandela na África do Sul. Houve, assim, uma onda de 
ascensão da esquerda através de processos democráticos, da qual não estava desvinculada a 
ascensão do PT no Brasil, embora um pouco tardia, através da eleição de Lula, em 2003. 

Iniciou-se, assim, no Brasil um ciclo de liderança protagonizada por antigos símbolos da 
esquerda, muito embora que, para isso, tenha tido que fazer alianças com líderes políticos com 
ideologias opostas. Esse processo teve continuidade com a reeleição de Lula em 2006 e as de 
Dilma em 2010 e 2014. No Brasil, este ciclo terminou com o impedimento da presidente Dilma, 
em 2016, através de um golpe liderado pelo seu vice, Michel Temer. 

Durante este ciclo, o Brasil assumiu uma postura de liderança na América Latina e 
estreitou laços de colaboração econômica e política com países que tinham à frente do governo 
líderes de esquerda, de posturas nacionalistas e antiamericanas, como foi o caso de Hugo Chaves 
na Venezuela, que continuou com Nicolás Maduro; Raul Castro em Cuba, Evo Morales na 
Bolívia, Rafael Correa no Equador, Maurício Funes em El Salvador e Cristina Kirchner na 
Argentina. Vale a pena ressaltar que entre eles estão países que figuram como os maiores 
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produtores de petróleo do mundo. Além desses países latino-americanos, o Brasil estreitou laços 
políticos e comerciais com Cuba, com a China, a Rússia e o Irã.  

Muitos desses líderes defendem uma maior participação do estado na exploração de 
petróleo em seus países, inclusive o Brasil, cuja legislação, até então, obrigava a Petrobrás, uma 
das maiores empresas da indústria petroleira do mundo, a participar de todo e qualquer consórcio 
para exploração de petróleo na região do pré-sal no Brasil.  

Observa-se também no Brasil atual vários processos que, aparentemente, não estão 
conectados, como o citado processo político que afastou a presidente Dilma do poder e a 
investigação policial em andamento, conhecida pelo nome de Operação Lava Jato, que investiga 
os casos de corrupção na Petrobrás e em outro órgãos, envolvendo políticos e empresários 
brasileiros.  

Algo que pode conectar esses dois fatos é o interesse norte-americano na exploração do 
pré-sal e no enfraquecimento de empresas multinacionais brasileiras, como a Petrobrás e a 
Odebrecht que competem com   companhias americanas na África, na América Latina e até 
mesmo dentro dos EUA, como, por exemplo, em Miami2.  

Vale salientar que uma das primeiras medidas tomadas pelo governo Temer, ainda em 
novembro de 2016, foi sancionar a lei que altera as regras de exploração de petróleo na camada 
do pré-sal, que antes exigia a participação da Petrobrás em todos os consórcios que se formassem 
com essa finalidade3. O interessante é que a justificativa do governo para isso é que a mudança dá 
a liberdade à Petrobrás de escolher de qual consórcio ela irá querer participar, quando as regras 
anteriores tentavam claramente proteger os interesses nacionais em relação a esta atividade 
promissora.  

Diante das recentes revelações de práticas de espionagem por parte dos Estados Unidos 
em varias partes do mundo através de grampos telefônicos e redes de computadores, não fica 
difícil supor que eles dispõem de informações privilegiadas acerca de tudo o que se pratica no 
Brasil, tanto dentro do governo quanto nas empresas que competem com eles em todas as áreas 
de seu interesse.  

Desta forma, pode-se levantar a hipótese de que houve o fornecimento de informações 
selecionadas, frutos do trabalho de órgãos de inteligência americana,  a órgãos policiais, judiciais e 
políticos, para, através de processos “legais”, exercer as manipulações e promover associações 
que conduzam processos que lhe sejam favoráveis4, entre eles a substituição de uma presidente 
com tendências de esquerda por um que esteja mais afinado com seus interesses, assim como  o 
enfraquecimento de empresas que concorrem com as suas.  

Desta forma, percebe-se que os meios de dominação imperialista tornaram-se muito mais 
um jogo inteligente e eficiente de negociações apoiadas por um avançado aparato tecnológico, 
que um confronto bélico direto, como se fazia no passado.   Nesse tipo de articulação política e 
econômica é fundamental a manipulação da opinião pública através da mídia.       

 
Vantagens e limitações do uso de imagens como fontes históricas 

 
Como visto acima, um fato que não pode ser ignorado nos tempos atuais é o importante 

papel exercido pela mídia na vida política, social e econômica, e isso acontece, muitas vezes, 
através de um poderoso meio, as imagens. No entanto, uma vez que textos e imagens não passam 
de representações simplificadas de fatos da realidade, não estão isentos de enganos e 
manipulações (LOISOS, 2002). 

                                                           
2 Disponível em <http://www.blogdokennedy.com.br/eua-sao-mais-rigorosos-com-a-corrupcao-dos-outros/>. Acesso em 
10/mar/2017. 
3 Disponível em <http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/11/temer-sanciona-lei-que-desobriga-petrobras-de-participar-
do-pre-sal.html> 
4 Disponível em: <http://oglobo.globo.com/mundo/o-escandalo-da-espionagem-dos-eua-10191175#ixzz4bWFc9g7R>. Acesso 
em 10/mar/2017. 

http://www.blogdokennedy.com.br/eua-sao-mais-rigorosos-com-a-corrupcao-dos-outros/
http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/11/temer-sanciona-lei-que-desobriga-petrobras-de-participar-do-pre-sal.html
http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/11/temer-sanciona-lei-que-desobriga-petrobras-de-participar-do-pre-sal.html
http://oglobo.globo.com/mundo/o-escandalo-da-espionagem-dos-eua-10191175#ixzz4bWFc9g7R
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“Uma imagem vale mais que mil palavras”, esse dito popular explicita o poder das 
imagens e lhes dá uma conotação de verdade. Sabe-se, porém, que os seus utilizadores dispõem 
de abundantes meios para produzir falácias, principalmente nos dias atuais, com os inúmeros 
recursos tecnológicos disponíveis, o que as pode tornar inválidas como fontes históricas.  

Dessa forma, imagens não podem ser vistas de forma ingênua, mas é necessário o 
cruzamentos de diversas fontes, como provas testemunhais, fontes escritas, comparações com 
outras imagens e todo e qualquer meio que esteja acessível ao historiador para questioná-las, 
neste processo de apropriação das mesmas como fontes históricas (LOISOS, 2002). 

Um exemplo de utilização de imagens como fonte historiográfica, foi o que produzi na 
minha dissertação de mestrado, cujo título é “Na contramão da via mangue: artes e astúcias na 
reinvenção do cotidiano de ex-moradores das localidades "Xuxa" e "Deus nos Acuda" em Recife-
PE”. Como utilizei a Análise de Discurso como metodologia de procedimento, em muitos 
momentos me servi de fotografias, enquanto discursos,  para discutir as “estratégias” 
governamentais e as “táticas”5 de indivíduos componentes de uma população pobre expulsa de 
um bairro rico em Recife, quando da implantação de um corredor viário denominado Via 
Mangue.  

Nesse trabalho, problematizo um período recente da história da cidade de Recife, em que, 
a partir de 2003, várias comunidades pobres localizadas na zona sul da cidade foram expulsas 
pelo processo de urbanização. No meu entender, isto aconteceu em função da expansão das 
atividades econômicas relacionadas com grandes investimentos no Porto de Suape, assim como 
com grandes projetos imobiliários e comerciais naquele setor da cidade, possibilitados por um 
alinhamento político entre os governos municipal, estadual e federal entre si e com grupos 
econômicos poderosos na região (MARQUES, 2014).    

O projeto também integrou o conjunto de obras necessárias para melhorar a mobilidade 
urbana, com vistas à realização da Copa do Mundo de Futebol de 2014, da qual Recife foi uma 
das sedes. Todos esses apelos ao desenvolvimento e à modernização típicos de economias 
altamente competitivas terminaram por se refletir na organização espacial da cidade (IDEM).   

A imagem abaixo colocada documentou, em 2010, a entrega das chaves do apartamento à 
moradora considerada “símbolo” da comunidade Xuxa, por ser, então, a líder comunitária, 
representante dos moradores junto à prefeitura.  

 

 
Figura 1:Lula entrega chaves a Sandra a moradora símbolo da Comunidade Xuxa, juntamente com o então governador de Pernambuco, Eduardo Campos, e o prefeito de 
recife, João da Costa. 
Fonte:<http://jc3.uol.com.br/blogs/blogjamildo/canais/noticias/2010/05/07/moradora_simbolo_do_via_mangue_3_nunca_votou_em_lula__70331.php> Acesso: 
13 mai. 2013 

 

A imagem, publicada na imprensa formal e em vários portais eletrônicos, transmite a ideia 
do poder público como benfeitor da população pobre “removida” do bairro de Boa Viagem, 
onde viviam em casas de madeira, precariamente construídas. Essa população fora assentada em 
um condomínio residencial no bairro da Imbiribeira, distante 4 km do local onde se localizava a 
comunidade. A imagem foi usada através da mídia como um discurso que atesta a associação dos 
poderes públicos federal, estadual e municipal para promover o bem estar e a dignidade de 
moradia para aquela população.    

                                                           
5 Conceitos de Michel de Certeau. 

http://jc3.uol.com.br/blogs/blogjamildo/canais/noticias/2010/05/07/moradora_simbolo_do_via_mangue_3_nunca_votou_em_lula__70331.php
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A imagem seguinte mostra como, a exemplo de muitos outros casos, a chamada 
“dignidade de moradia”, paradoxalmente, tornou precárias as condições de vida do morador, que 
precisou colocar sua oficina de bicicletas na sala do apartamento, pois o projeto não incluiu local 
para implantação dos pontos comerciais e de prestação de serviços que existiam na comunidade 
anterior, e que constituíam a fonte de renda de grande parte dos moradores.  

Em sua entrevista, o morador externou toda a sua revolta por ter sido expulso do local 
onde morava e mantinha sua oficina, passando a morar num condomínio residencial, onde foi 
proibida qualquer outra atividade que não fosse habitacional:  

 
 “Eu não tenho mais apartamento, acabou-se meu apartamento! Tô com mais de 6 mil 
conto de mercadoria parada aqui dentro! [...] Iam fazer os Box, cadê os Box? Não tem 
pra  ninguém! Eu aqui numa situação dessa!”.  

 
Burlando as regras estabelecidas pela prefeitura, ele instalou a oficina na sua sala, mas reclamou 
da resultante falta de espaço para morar e da falta dos clientes, que antes lhe procuravam na 
localidade anterior, dos quais ficou desvinculado (MARQUES, 2014). 
 

 
Figura 2: Visitante na sala do apartamento do Irmão Manoel, onde se vê a precarização da moradia, em função da falta de espaço para a oficina de bicicletas, sua fonte de 

renda na comunidade original. Fonte: acervo do autor. 

 

No discurso da Prefeitura do Recife, observou-se que era predominante a ideia de que a 
entrega de moradias dignas a ex-moradores de localidades pobres em bairros ricos, por si só, seria 
o suficiente para promover a “inclusão social” dessas populações. No entanto, em função da 
enorme pressão dos interesses econômicos, as consequências socioambientais dessas bruscas e 
volumosas transformações foram relegadas ao segundo plano (MARQUES, 2014).  

Portanto, a pesquisa, com o auxílio de imagens, explicitou as contradições existentes entre 
o discurso do poder público e o da população que sofreu a intervenção, que recebeu 
apartamentos novos, mas teve seus costumes, sua organização social e seus meios de produção de 
renda desmantelados (IDEM).    

 
À guisa de conclusão 

 
Esse artigo partiu da premissa de que o campo historiográfico denominado História do 

Tempo Presente, embora já epistemologicamente aceito, é uma categoria sobre a qual ainda 
cabem discussões, de modo especial sobre seus procedimentos metodológicos.  

Diante das discussões acima desenvolvidas, pode-se concluir que o trabalho do 
historiador pode ser entendido como um processo dinâmico bastante complexo, em que as 
experiências presentes estão constantemente interferindo e resignificando experiências passadas 
(MONTENEGRO, 2012). 

Foram apresentados alguns aspectos da relação do historiador do tempo presente com 
fatos por ele registrados e analisados que, por lhe serem contemporâneos, lhe suscitam certos 
desafios metodológicos específicos, principalmente num mundo submetido à poderosa influência 
de uma mídia formadora de opinião cada vez mais tecnológica e sofisticada.  
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Pôde-se observar a importância do papel do historiador, enquanto profissional 
qualificado para opinar sobre fatos da atualidade, uma vez que suas ferramentas metodológicas 
lhe credenciam e lhe revestem de maior credibilidade que os de outras categorias, pois suas 
análises, pela própria natureza de seu trabalho,  se baseiam em cruzamento de fontes diversas, 
análises críticas. Essas especificidades de seu ofício possibilitam que ele não se atenha às 
evidências, mas produza novas interpretações, a partir de novas formas de perceber e registrar 
fatos do universo histórico.   

Naturalmente que essas discussões não se esgotam aqui, principalmente num contexto de 
transformações tão radicais e aceleradas quanto as que assistimos na atualidade, o que gera 
desafios cada vez maiores para o pesquisador social.  

Essa atualidade da discussão acerca da categoria História do Tempo Presente, portanto, 
ainda permite um sem número de pesquisas e discussões que, com certeza, irão consolidando-a 
como das mais válidas, não apenas como registro histórico do passado recente, que servirão 
como fontes para pesquisadores do futuro, mas também como importante ferramenta para o 
entendimento dos fatos presentes.  
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INTERFACES DA LITERATURA E DA HISTÓRIA NO ROMANCE VIVA O POVO 
BRASILEIRO: UMA POSSIBILIDADE DE PENSAR O FAZER HISTORIOGRÁFICO 

 
Fabiana Cruz da Silva1 

 
 
Resumo: As últimas décadas do século XX marcou uma virada nos domínios da história 
ocasionando rupturas epistemológicas que puseram em questionamentos certas posturas 
historiográficas, culminando na chamada crise da era das certezas, de leis e modelos a regerem o 
social, possibilitando o surgimento de novos conceitos, formas de abordagens e metodologias no 
campo da história, o que resultou em uma série de discussões em torno da cientificidade da 
disciplina, do papel do historiador na produção do conhecimento histórico, e da narrativa, 
enquanto produto de seu trabalho. A partir desse universo de ampliação dos elementos e fontes 
que integram a pesquisa histórica o presente trabalho tem como objetivo, a partir das interfaces 
da Literatura e da História no romance Viva o Povo Brasileiro (1984), trazer uma reflexão sobre as 
possibilidades do fazer historiográfico. O uso da análise literária para a compreensão do 
conhecimento histórico tem se apresentado há algumas décadas como um campo promissor no 
pensar a cultura histórica e historiográfica e as intermediações teóricas, metodológicas e 
epistemológicas que permitem ao historiador ampliar as fronteiras e os debates no campo 
interdisciplinar. Assim sendo, os suportes teóricos que nortearão esse trabalho se pautarão na 
perspectiva da História Cultural e nos debates construídos no campo de uma história da 
historiografia que tem possibilitado ao historiador assumir a arte literária como um espaço de 
pesquisa, por entendê-la como uma possibilidade de registro das relações humanas em sua 
historicidade. Com base nessa proposta, vislumbramos contribuir para ampliar as reflexões sobre 
a produção do conhecimento histórico e o métier do historiador diante das renovações teóricas e 
metodológicas que acompanham as mutações da disciplina. 
 
Palavras-chave: Literatura; História; Historiografia. 
 
INTRODUÇÃO 
  
  As últimas décadas do século XX marcou uma virada nos domínios da história 
ocasionando rupturas epistemológicas que puseram em questionamentos certas posturas 
historiográficas, culminando na chamada crise da era das certezas, de leis e modelos a regerem o 
social, possibilitando o surgimento de novos conceitos, formas de abordagens e metodologias no 
campo da história, o que resultou em uma série de discussões em torno da cientificidade da 
disciplina, do papel do historiador na produção do conhecimento histórico, e da narrativa, 
enquanto produto de seu trabalho.  

Na esteira dessas de mudanças, ocorreu uma ampliação do universo documental, que 
possibilitou a incorporação de novas fontes à produção do conhecimento histórico. Dentre essas 
novas fontes, a Literatura se mostrou um artefato bastante significativo no processo de escrita da 

                                                           
1 Mestranda do Programa de Pós-graduação em História pela Universidade Federal da Paraíba. Bolsista da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). E-mail: Fabiana.cruz2008@hotmail.com.  



 

e-ISSN: 2359-2796, v. 18, n. 1, 2018. XVIII Encontro Estadual de História – ANPUH-PB 

 

218 

História, por passar a ser compreendida como uma fonte que permite ao historiador apreender 
características próprias de uma determinada época. Assim sendo, o presente trabalho tem como 
objetivo, a partir das interfaces da Literatura e da História no romance Viva o Povo Brasileiro 
(1984), trazer uma reflexão sobre as possibilidades do fazer historiográfico com base nas teorias 
contemporâneas que permitiram ao historiador ampliar as fronteiras e os debates no campo 
interdisciplinar.  
 
VIVA O POVO BRASILEIRO: UMA LEITURA DA HISTÓRIA PELA LITERATURA 
  

 Entre as diversas mudanças no campo historiográfico desenvolvidas no decurso do 
século XX, se destaca a riqueza de possiblidades que se abrem aos historiadores, sobretudo com a 
emergência da História Cultural, herdeira dos Annales, em sua geração de historiadores que 
buscaram romper com os modelos positivas de uma historiografia tradicional, factual e 
excessivamente preocupada com os grandes homens e seus feitos e se voltaram para a 
complexidade das relações humanas em suas várias dimensões. 

Essa transição de uma história-factual para uma história-problema impulsionou uma 
renovação no pensa, no fazer e no olhar para História, apresentando novos elementos para o 
conhecimento das sociedades. Nesse cenário, ocorre o alargamento das fontes históricas e a 
aproximação da história de outras áreas do conhecimento, o que ocorreu muito em função da 
influencia da História Cultural que se aproxima da antropologia, sociologia, linguística entre 
outros campos de debates, descortinando o caráter interdisciplinar da história e assim, 
multiplicando os campos temáticos e objetos de pesquisa da disciplina, como nos confirma 
Pensavento: 

Este, talvez seja um dos aspectos que contemporaneamente, mais dão visibilidade á 
História Cultural: a renovação das correntes da história e dos campos de pesquisa, 
multiplicando o universo temático e os objetos, bem como a utilização de uma 
multiplicidade de novas fontes. Figurando como recortes inusitados do real, produzidos 
por questões renovadoras, a descoberta de documentação até então não visualizada 
como aproveitável pela História, ou então a revisão de velhas fontes iluminadas por 
novas perguntas. (2005, p. 69). 
       

Com esse movimento de renovação das correntes da história e dos campos de pesquisa 
ocorre o que Antônio Celso chama de “dilatação do território temático do historiador- que 
passou a abranger objetos tais como o inconsciente, o cotidiano, a língua, a literatura, o mito, a 
infância, a juventude, a festa, os meios de comunicação” (2009, p. 64) entre outros aspectos 
socais e culturais das relações humanas. Nessa lógica, tantos os documentos escritos quanto os 
orais, sonoros e visuais se tornaram passíveis de serem investigados, como nos adverte Lucien 
Febvre: 

Os textos, sem dúvida: mas todos os textos. E não só os documentos de arquivos em 
cujo favor se cria um privilégio [...]. Mas também, um poema, um quadro, um drama: 
documentos para nós, testemunhos de uma história viva e humana, saturados de 
pensamento e de ação em potência. (FEBVRE apud FERREIRA, 2009, p. 64) 

 
Em meio a essa dilatação de fronteiras metodológicas e documental entra em cena a 

Literatura, acompanhada de um amplo debate em torno de sua aproximação com a história, 
levando muitos teóricos2 a sair em defesa das especificidades que caracterizam a operação 
historiográfica: “construção e tratamento de dados, produção de hipóteses, crítica e verificação de 
resultados, validação da adequação entre o discurso do conhecimento e seu objeto” (FERREIRA, 
2009, p. 77). Nestes termos Chartier estabelece distinções acerca dos discursos ficcionais e 

                                                           
2 Ver: Como se escreve a história (1971) de Paul Veyne, Meta-história (1973) de Hayde White, A escrita da História (1975) de 
Michel de Certeau, A memória, a história, o esquecimento (2000) de Paul Ricoeur entre outras obras que 
revolucionaram as maneiras de pensar a escrita da História. 
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históricos: a ficção é um discurso que “informa do real, mas não pretende representa-lo nem 
abandonar-se nele, enquanto a história pretende dar uma representação adequada da realidade 
que foi e já não é”. (2009, p.24). Em outras palavras, enquanto discursos produzidos por sujeitos 
históricos inseridos numa dinâmica cultural, as obras de ficção não só se apoderam do passado, 
mas também de documentos e técnicas próprias do fazer historiográfico, assim como o 
historiador faz uso da literatura como fonte. Todavia, na força das representações do passado 
proposta pela literatura não há o condicionamento das provas documentais e do verossímil, o que 
apesar dos ofuscamentos em torno dessa distinção seria o principal ponto que difere o saber 
histórico de uma narrativa ficcional.  
 Na esfera desse debate, Paul Ricoeur (2007) afirma que fazemos história porque somos 
históricos. A frase é valida para os romancistas, pois estes inseridos na historicidade das relações 
humanas se envolvem e “apreendem a poderosa energia das linguagens, dos ritos e das práticas 
do mundo social”. (CHARTIER, 2001, p. 96). Enquanto artefato cultural, mediado pela 
linguagem, a texto ficcional carrega marcas da historicidade e tangencia essa relação entre 
linguagem e realidade, firmando seu espaço no repertório das fontes históricas. Nessa dimensão 
“a história, diante do escritor, é como o advento de uma opção necessária entre várias morais da 
linguagem; ela o obriga a significar a Literatura segundo possíveis que ele não domina”. 
(BARTHES, 1974, p. 118). Em contrapartida, cabe ao historiador diante das representações 
propostas no texto ficcional, confrontá-las com outras fontes, que permitam a contextualização 
da obra para assim se aproximar dos múltiplos significados da realidade histórica. (FERREIRA, 
2002, p. 77). Segundo Pensavento: 

 
Para a História Cultural, a relação entre a História e a Literatura se resolve no plano 
epistemológico, mediante aproximações e distanciamentos, entendendo-as como 
diferentes formas de dizer o mundo, que guardam distintas aproximações com o real. 
Clio e Calíope participam da criação do mundo, como narrativas que falam do 
acontecido e do não-acontecido, tendo a realidade como referente a confirmar, a negar, 
a ultrapassar, a deformar. (PESAVENTO, 2005, p.80) 

 

Diante dessa perspectiva, o cruzamento entre a história e a literatura possibilita uma 
maior flexibilidade para se pensar a história e os elementos constituintes de suas representações e 
com isso a percepção de 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 
mas [...] o que nela se resgata é a representação do mundo que comporta a narrativa  
(PENSAVENTO, 1995, p.117). 

Trazido na esteira das mudanças epistemológicas ocorridas com os avanços da História 
Cultural, a ideia de representação tornou-se uma chave para a abertura do diálogo entre diversas 
disciplinas, de maneira relevante entre a História e a literatura, que ganharam um novo vigor, 
onde os discursos literários, ao resgatarem temas históricos, asseguraram um novo olhar sobre os 
fatos, reinterpretando e apresentando-se ao historiador como uma fonte fecunda, entre inúmeras 
outras nas quais o ser humano pode se debruçar na investigação do passado, das práticas sociais e 
dos discursos produzidos por uma cultura. Sobre esta intrínseca relação Nicolau Sevcenko afirma 
que o intercâmbio entre estes dois campos de saberes seria uma troca de informações onde 
ambas dispõe de instrumentos enriquecedores uma à outra. “nem reflexo, nem determinação, 
nem autonomia: estabelecem-se entre os dois campos uma relação tensa de intercâmbio, mas 
também de confrontação.” (SEVCENKO, 1983, p.246). A literatura se apresenta como 
expressão da sociedade, exibindo-a em seus mais diversos códigos de ação e de linguagem. 
“Instituição viva e flexível, já que é também um processo, ela possui na história o seu elo comum 
com a sociedade”. (SEVECENKO, 1993, p.246). 
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Diante desses pressupostos, tomaremos o romance Viva o Povo Brasileiro (1984) do escritor 
baiano João Ubaldo Ribeiro3, como objeto de reflexão das interfaces da Literatura e da História, 
uma vez que romance intertextualiza com os fatos históricos conferindo-lhes novas 
interpretações. Viva o Povo Brasileiro é um romance publicado em 1980, que traz em seu enredo 
aspectos característico do que se convencionou chamar de metaficção historiográfica4 ou 
literatura pós-moderna, na medida em que transita por três séculos da História do Brasil, fazendo 
uma releitura do nosso processo de formação nacional, e o faz buscando desmistificar discursos 
produzidos pela História oficial. 

Em Viva o Povo Brasileiro a começar pela epígrafe: “o segredo da verdade, é o seguinte: não 
existem fatos, só existem histórias” o leitor é conduzido ao questionamento da existência de 
verdades incontestáveis, o que aproxima o romance das teorias pós- modernas que cercam a 
natureza narrativa dos fatos históricos. Essa relação entre fatos e narrativas é bem trabalhada nas 
vozes dos diferentes personagens que compõe a narrativa, como pode ser evidenciado na 
personagem do contador de história Cego Faustino: 

 
Mas, explicou o cego, à História não é só essa que está nos livros, até porque muitos 
dos que escrevem livros mentem mais do que os que contam histórias de trancoso. [...] 
Além disso, continuou o cego, a história feita por papéis deixa passar tudo aquilo que 
não se botou no papel e só se bota no papel o que interessa. Alguém que tenha o 
conhecimento da escrita pega da pena e tinteiro para botar no papel o que não lhe 
interessa? Alguém que roubou escreve que roubou, quem matou escreve que matou 
quem deu falso testemunho confessa que foi mentiroso? Não confessa. Alguém escreve 
bem do inimigo? Não escreve. Então toda história dos papéis é pelo interesse de 
alguém. [...] Por conseguinte, a maior parte da História se oculta na consciência dos 
homens e por isso a maior parte da História nunca ninguém vai saber, isto para não 
falar em coisas com Alsandria, que matam a memória. (RIBEIRO, 1984, p.515). 

  

A fala do cego Faustino denuncia o caráter privativo da história, que passa pelo interesse 
de quem tem o poder de escrevê-la, desse modo Rita Olivieri-Godet 5assinala que o romance 
deste sua epigrafe questiona a objetividade dos fatos históricos se configurando: 
 

Como um libelo contra a historiografia tradicional e sua cumplicidade com o poder; 
posiciona-se contra uma história que silencia, através de uma escrita unificada, o 
movimento vivo e plural da memória coletiva; bate-se contra uma história que 
aprisiona, ao impor o pensamento de um grupo como o pensamento da sociedade 
como um todo. Ao lado da história escrita, a narrativa integra as configurações 
memoriais características das camadas populares, abrindo espaço para as manifestações 
culturais que se mantêm pela tradição oral (2011, p.291). 

 

De fato, o romance se constrói pelo viés da pluralidade, onde erudito e popular se cruzam 
nas formas como os personagens, representantes das elites e das classes populares, vivem as 
experiências dos acontecimentos históricos transplantados para o texto ficcional, colocando em 
cena as marcas da oralidade, das tradições populares, dos ritos culturais, do cotidiano do povo 

                                                           
3 Jornalista, escritor, cronista, mestre em ciências políticas, membro da Academia Brasileira de Letras e ganhador do 
prêmio Camões de 2008, João Ubaldo Ribeiro (1941-2014) faz parte do rol de escritores reconhecidos por transmitir 
através de seus livros a história e a cultura do povo brasileiro, além de explorar em muitos de seus textos a questão 
das identidades culturais, como o faz em Viva o Povo Brasileiro (1984). Dentre seu vasto legado literário destaca-se 
além da obra já citada: Setembro não tem sentido, O sargento Getúlio, O sorriso do Lagarto, A Casa dos Budas Ditosos e o 
Albatroz Azul entre outros. 
4 De acordo com Linda Hutcheon (1991) o conceito de metaficção historiográfica tem por característica a 
apropriação de personagens e/ou acontecimentos históricos pelo texto literário sob o prisma  da problematização ou 
do questionamento das “verdades históricas”.  
5 OLIVIERI-GODET, Rita. Memória, história e ficção em Viva o Povo Brasileiro. Actas do VI Congresso da 
AIL. Rio de Janeiro, 1999. Disponível em: GIACON, Eliane Maria de Oliveira. Acervo Capiroba (1968-2008): um 
estudo da fortuna crítica de João Ubaldo Ribeiro (Tese de Doutorado) Faculdade de Ciências e Letras de Assis – 
Universidade Estadual Paulista, 2011. (anexos, p. 291). 
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brasileiro em suas múltiplas manifestações. Contudo, pela natureza limitada desse trabalho 
tomaremos como exemplos alguns dos episódios em que as versões oficializadas dos fatos 
históricos são questionadas na narrativa. 

No capitulo em que trata da Independência, há o questionamento em torno do conceito 
de heroísmo, através da figura do futuro Barão Perilo Ambrósio, português renegado pela família, 
que finge participar dos conflitos pela Independência, matando um de seus escravos, 
lambuzando-se com seu sangue, e contando a língua de outro escravo que presencia a cena, tudo 
muito bem orquestrado para tomar os bens da família e assim adquirir poder e prestígio: 

 
Nem mesmo o som da batalha chegava-lhes agora como antes, embora antes tampouco 
houvesse o retumbo tremendo que esperavam. Perilo Ambrósio, que escolhera aquele 
ponto bem distante da luta para passar o dia, pois aguardava somente que vencessem os 
brasileiros para juntar-se a eles em seguida, temia que o combate não tivesse terminado 
ainda e que, por algum azar, fosse obrigado a tomar parte nele. Se queria que os 
brasileiros prevalecessem, não era por ser brasileiro- e na verdade se considerava 
português-, mas porque, expulso de casa, abominado pelos pais e por todos os 
parentes, sob ameaça de deserdação, deliberara adquirir fama de combatente ao lado 
dos revoltosos. Desta maneira, seu pai, fiel à coroa, já foragido e acusado de todos os 
crimes e perfídias concebíveis, poderia perder tudo com a vitória brasileira, passando os 
bens muito justamente confiscados a pertencer ao filho varão, distinto pelo denoto 
empenhado na causa nacional. (RIBEIRO, 1984, p 23). 

  
É perceptível que em nobre da pátria Perilo Ambrósio visa interesses particulares: poder e 

riqueza, não demonstrando qualquer sentimento de nacionalidade, entretanto na medida em que 
a história existe, é propagada e se acredita, o falso Barão se transforma em herói nacional. É nesse 
exercício de repensar os discursos históricos que João Ubaldo estabelece o contrapondo entre o 
fato histórico e as versões que o consagram na historiografia. Recurso também presente no 
episódio em que somos reportados a Guerra do Paraguai e as memórias de Zé Popó, combatente 
negro que é convidado a narrar suas impressões sobre o conflito, em uma solenidade onde seria 
homenageado como herói da pátria. Reconhecendo que heróis foram todos os que estiveram nos 
campos de guerra se recusa a sentar na cadeira de honra e a ler um discurso cuja leitura estava lhe 
sendo imposta. Quando toma a palavra assim expressa sua visão do conflito: 

 
Que desejavam ouvir? Não imaginassem que a guerra era feita por pessoas diversas das 
que estavam ali. Pelo contrário, dos praças aos marechais, era feita por pessoas como as 
que estavam ali, o mesmo homem que trabalha na paz trabalha na guerra. [...] Não tinha 
presenciado nenhum dos grandes atos de heroísmo de que tanto se falava desde que a 
Campanha começara? Tinha sim, tinha visto muitos atos de valentia e coragem, em 
ambos os lados. Mas gostaria de dizer que não se podia esquecer que eram heróis todos 
os que suportaram o medo, a doença, a fome, o cansaço, a lama, os piolhos, as moscas, 
os percevejos, os carrapatos, as mutucas, o frio, a desesperança, a dor, a indiferença, a 
lama, a injustiça, a mutilação. Eram todos heróis e não nasceram heróis, eram gente do 
povo, gente como a gente da ilha e da Bahia, que também suportava muitas dessas 
coisas e mais outras, até piores, sem ir à guerra nem ser chamada de heróica. 
(RIBEIRO, 1984, p. 483). 

 

A fala de Zé Popó vem questionar o discurso oficial que deixou no esquecimento os 
muitos indivíduos que lutaram nesse conflito. De fato não encontramos os nomes dos negros 
que lutaram na guerra do Paraguai gravados em ruas e praças ou nas paginas dos livros didáticos. 
Além de deixar entrever uma crítica a ideologia positivista tão imbuída na construção de heróis 
entre os militares. A voz de Zé Popó destoa das versões tradicionais, ao negar ler um discurso já 
pronto, onde só o lado glorioso do combate seria exposto, e optar por narrar suas experiências e 
o outro lado da historia, transferido inclusive o papel de herói ao homem comum em suas lutas 
diárias: “queria que todos vissem que não existem homens especiais e que herói pode ser 
qualquer um, a depender de onde esteja, do que faça e de como o que faz é interpretado pelos 
outros” (RIBEIRO, 1984, p. 482).  
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 Muitos são os momentos que o texto transfere elementos do real para o ficcional, 
entrelaçando, fatos, personagens e tempos diversos, como o faz com a Guerra de Canudos em 
que contraria as versões históricas que caracterizaram o movimento de Canudos como 
reacionário a Monarquia, como identificamos na voz da guerrilheira Maria da Fé ao confrontar o 
comandante do exército: 
 

O senhor diz que somos monarquistas, leais à coroa de Bragança. E eu lhe digo que 
compete à Coroa ser leal aos súditos e não os súditos à Coroa, assim como compete à 
República ser leal aos cidadãos e não a ela mesma. Como queria o senhor que um povo 
conservado na mais funda ignorância pudesse compreender que não é a República a 
responsável por tudo de mau que lhe vem acontecendo? Se tudo piora, se a miséria 
aumenta se opressão se faz sempre mais insuportável, se a fome e a falta de terras são o 
destino de cada dia, enquanto os senhores salvam a Nação na capital, escrevendo leis 
para favorecer a quem sempre foi favorecido (RIBEIRO, 1984, p. 564). 

 

Portanto, nos entrecruzamento entre os discursos históricos e ficcionais evidenciamos 
que no amplo universo dos bens culturais, a literatura pode ser tomada como uma forma de 
representação social, como um testemunho de uma época, que representa não apenas as tensões 
sociais, os aspectos políticos e econômicos, as relações de poder, mas também os discursos 
produzidos culturalmente, como é o caso de Viva o Povo Brasileiro (1984), onde o autor utilizando 
dos artifícios ficcionais se apropria dos fatos históricos conferindo-lhes novas interpretações.   

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Partindo do pressuposto de que, uma das vertentes da História Cultural que tem recebido 
grande atenção no debate contemporâneo é a que se debruça sobre os diversos tipos de textos 
para se pensar os mecanismos da produção histórica e suas intencionalidades, a literatura 
enquanto produção de sentidos acabou se fixando como vertente privilegiada dos estudos 
culturais, na medida em que, permite aos pesquisadores da cultura e de outros campos dos 
saberes a adentrarem em um amplo e repleto universo de significações e representações no 
pensar a história e questionar os discursos históricos estabelecidos.  

 É nesse contexto, de ampliação dos elementos e fontes que integram o fazer histórico 
que posicionamos a metaficção historiográfica Viva o Povo Brasileiro buscando desvelar como o 
autor utilizando de artifícios ficcionais descortina o caráter interpretativo da história em suas 
formas de representar o passado, permitindo ao leitor o trânsito entre o mundo imaginário e a 
realidade social e a literatura a atuar como fonte histórica enriquecedora da História. 
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HISTÓRIA E FICÇÃO: CAMINHOS, CRUZAMENTOS E PERCALÇOS 
 

Luís Felipe Gonçalves do Nascimento1 
Introdução 

 
Propõe-se discutir neste texto alguns dos cuidados necessários ao historiador quando 

utiliza como fonte a literatura de ficção. Foi na década de 1970 que o embate entre as narrativas 
históricas e literárias passaram a despertar debates profícuos nos dois lados; com posturas que se 
estendem desde Hayden White, para o qual história e ficção são discursos que imaginam para 
representar, o que distancia ambos do acontecido. Em oposição, pode-se considerar a montagem 
magistral de uma defesa do saber histórico minuciosamente operada por Michel de Certeau, 
naquela mesma década, quando este considera que a partir da identificação do que não é 
histórico, e do seu distanciamento, a historiografia poderia reivindicar seu lugar de “protetora do 
real”. Em Certeau a narrativa histórica possui uma capacidade de se fazer limpa, não ficcional.  

Seguindo o pensamento de Michel de Certeau, percebemos posturas muito lúcidas como 
a de Paul Ricoeur, para o qual a epistemologia da história sempre esteve ligada a uma produção 
que se pretende fazer crer. No que se refere à discussão sobre a metodologia utilizada pelos 
historiadores ao se utilizar de fontes literárias parece ainda haver querelas amplamente discutidas 
pelos pares.  

O tratamento das fontes ficcionais deve considerar que sua produção está ligada ao 
transbordamento de representatividade de mundo, potencializado pela capacidade criadora do 
homem, e não se prende a critérios de controle. No caso específico da pesquisa que ora produzo 
no mestrado, trabalhando com José Lins do Rego e seu ciclo da cana-de-açúcar, as seguintes 
preocupações fazem-se presentes: Necessidade de imersão no meio social do autor, de maneira 
que entender a representatividade de uma literatura ficcional pede ao historiador o conhecimento 
do regime em que o autor está inserido; o distanciamento crítico em relação ao ficcionista, 
evitando confusões entre resultados possíveis e opiniões preconcebidas; seleção bibliográfica para 
o cruzamento entre as fontes, considerando que a narrativa do ciclo, embora imersa em tentativas 
de representar a infância de Zé Lins, não se configura como uma produção voltada a uma 
credibilidade de fazer-se, em sua essência, verossímil.  

 
2 Historiografia e ficção 
 

Esta reflexão inicia com uma feliz constatação: o interesse por desenvolver cada vez mais 
pesquisas de história correlacionadas com a narrativa de ficção cresce e parece fazer parte de 
debates que se estendem de estudantes de graduação até pesquisas de extensão. Desde os debates 
historiográficos na década de  1970 a consciência de procedimentos metodológicos ajudam a não 
recair em um velho fantasma que tenta assombrar os historiadores: a submissão da narrativa 
histórica aos desvios criativos que são permitidos ao ficcionista. Discorrer-se-á, doravante, sobre 
a utilização de tais procedimentos metodológicos que firmam e dão singularidade à narrativa 
historiográfica. 

                                                           
1 Mestrando em História pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB). 
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Ninguém escreve ficção sem elementos da realidade que deem suporte ao mundo que está 
sendo criado, seja ele fantástico ou realista, a dose de verossimilhança será ministrada com maior 
ou menor intensidade. O leão das Crônicas de Nárnia pode ser lido como uma evocação da 
iconografia cristã, dado este passo, pode-se seguir perguntando: qual a influência do messianismo 
sobre a clássica obra de C.S. Lewis? As perguntas são tantas, pra ser generoso, e não dizer, 
infinitas. 

O discurso elaborado por José Lins do Rêgo torna essa aproximação com o real mais 
intrigante. Produzida com arcabouço nas memórias do menino de engenho, a literatura do ciclo 
pode nos levar à confusão entre o que está sendo relatado como criação, como memória ou 
como presença histórica do regime de historicidade em que o autor está situado. Com esta 
consideração, percebe-se que três dimensões se cruzam na narrativa. A literatura do ciclo é fonte 
fecunda, na medida em que seu autor aparece imerso nesta rede dimensional. Para tal reflexão, o 
primeiro procedimento aqui discutido é sobre a postura do historiador quando se relaciona à 
memória. Sigamos então às considerações metodológicas. 
 
2.1 Procedimentos metodológicos: o historiador e as fontes ficcionais 
 

Imersão: Imergir nos remete a dois atos: silêncio e reflexão. Quando se imerge no ciclo da 
cana-de-açúcar de Zé Lins as memórias do autor vem à tona. Produzidas como ficção, estas 
memórias formam e deformam a infância do autor, pois a memória ali contida é afetada pela 
liberdade de criação. A historiografia, assentada como discurso comprometido com o vivido, 
deve se precaver acerca desta liberdade, e por isso mesmo, buscar seu lugar de legitimidade. As 
considerações a seguir buscarão pontuar que pensar o regime de historicidade que circunda o 
autor estudado é, antes de tudo, perceber suas articulações com o meio. Considerando isto, a 
imersão aqui suscitada se pretende como problemática metodológica para o historiador que lida 
com a memória em suas diversas formas, seja ela no discurso que busca o real, seja com 
produções livres e abertas à criação. 

O quebra-cabeça da memória está no cerne das questões enfrentadas pela história. De 
modo que é possível questionar a veracidade das questões e soluções trazidas pelo exercício de 
historiar. Como confiar na reminiscência de alguém que está intrinsecamente vinculado às suas 
próprias preferências e limitações oferecidas pelo seu espaço-tempo; Bem como à própria 
capacidade biológica de que o indivíduo dispõe para transpassar o fato ocorrido a um terceiro, 
que já acessará a notícia em primeira instância, modificada pelo ato de lembrar, e 
consequentemente, esta viria “poluída” pela narração de quem a produz. 

A história, problematizada por Paul Ricoeur, tem autonomia no sentido de possuir a 
organização necessária ao estabelecimento de princípios que possibilitariam a retirada de certa 
veracidade, comprovada pelos resultados oferecidos no discurso elaborado pela disciplina em 
questão. Nas palavras do próprio Paul Ricoeur: 

 
A autonomia do conhecimento histórico com relação ao fenômeno mnemônico 
continua sendo o principal pressuposto de uma epistemologia coerente da história 
enquanto disciplina científica e literária (RICOEUR, 2007, p. 146). 

 
A posição de Ricoeur em relação ao ato mnemônico pressupõe que ao operar sua fonte o 

historiador ganha à autoridade de falar em nome de uma ciência que possui, em sua matriz 
epistêmica, a vontade de se mostrar como legítima, isto é, verossímil. Este lugar autorizado que é 
atribuído por Ricoeur aos produtores do conhecimento histórico está em consonância com as 
magistrais formulações de Michel de Certeau, quando na Década de 1970 escreve a sua Escrita da 
História. 

No texto A operação historiográfica o pensador francês se debruça na tentativa de estabelecer 
as ferramentas em que a disciplina história se embasaria para se desenvolver. Desta forma, o texto 
inicia-se com os questionamentos “o que fabrica o historiador quando “faz história”? para quem 
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trabalha? Que produz?” (CERTEAU, 2007, p. 65).  Desta forma a ação de fazer história remete à 
ideia de que quem a produz o faz situado em uma determinada época, em um lugar específico, 
dependente de uma série de fatores que o possibilitará, ou não, elaborar uma narrativa de acordo 
com as ferramentas que o seu contexto o oferece.  

Na perspectiva de Certeau o historiador se detém na tentativa de estabelecer uma 
conexão entre ideias aos lugares em que estas se apresentam. Deste modo, o ato de escrever a 
história vincular-se-ia a uma tentativa de situar as ações humanas em determinado espaço-tempo. 
Esta visão se coloca ao próprio indivíduo que produz esta sistematização, a saber, o próprio 
historiador. Certeau adverte que:  

 
[...] encarar a história como uma operação será tentar, de maneira necessariamente 
limitada, compreendê-la como a relação entre um lugar (um recrutamento, um meio, 
uma profissão, etc.), procedimentos de análise (uma disciplina) e a construção de um 
texto (uma literatura) (CERTEAU, 2007, p. 66).   

 
A memória se relaciona com a história na medida em que remete a um conhecimento a 

priori, uma capacidade prévia na qual o ocorrido não fora organizado, questionado, criticado. A 
memória humana nesta configuração se apresenta como uma fenomenologia intrínseca à natureza 
dos homens, à qual o compromisso com o ocorrido é relativo. O verdadeiro, para a memória não 
é um postulado, neste sentido tal capacidade não é limitada. 

Ao contrário do ato mnemônico o ofício de historiador incorpora em si, desde suas 
origens na Grécia, falando-se em Heródoto ou Tucídides, uma representação que se quer fazer 
crer, se que ser confiável, credenciada pelos que a ouvem como um discurso legítimo. 

Na escrita de José Lins fica claro uma mimese da sociedade em que o mesmo viveu no 
início do XX. O sentido de sua narrativa transparece como um relato autobiográfico que 
representa, em diversas passagens, o mundo social paraibano no auge da produção açucareira, na 
vida do engenho, nas práticas e crendices populares. Por conseguinte, dispara uma série de 
angústias que acompanham o homem do campo.  

Há no autor paraibano um discurso literário que em grande parte ganha a forma de 
memória, da infância, da saudade, de um mundo deixado para trás. Assim sendo, o que se 
apresenta nos três primeiros livros do Ciclo da cana-de-açúcar, por exemplo, são narrativas 
saudosas da criação do autor paraibano com seu avô, da vida de Menino De Engenho, Doidinho, 
Vivendo em Banguê. Ao imergir neste universo, deve-se colocar as discussões sobre a memória 
em pauta, pois é no seu manejo que vislumbrar-se-á uma narrativa historiográfica aproximada do 
vivido. 

 
Distanciamento crítico: Trabalhar com um literário que se identifica com o analista é sempre 

enriquecedor. Convém perceber, entretanto, que este gosto particular pode nos levar a discursos 
de estereotipia sobre a obra e o autor estudados. Um equívoco comum nas releituras deste modo 
é enquadrar em características estáticas e não considerar as fases de produção em que a obra está 
imerso. Ludwig Wittgenstein é o exemplo particular disto. Marcado pela sua atuação na Primeira 
Guerra Mundial, a sua vida de filósofo apresenta duas filosofias. Estamos lidando com dois 
homens no corpo de um ou seria a ação do tempo relacionada ao sujeito, que modifica e 
transforma a própria existência?  

Ao que tudo sinaliza o ciclo da cana também é afetado por esta mutação pelo tempo. O 
autor paraibano modifica a forma narrativa quando vai da apropriação de memórias aos 
caminhos desviados de Ricardo. A ruptura aparece de Banguê (1934) para O Moleque Ricardo 
(1935). A série de desvios demonstrada neste segundo fala de uma nova estética criadora de seu 
autor. De um lado e de outro do iceberg que aqui chamamos estereótipo, pode-se canalizar forças 
de uma narrativa que busca no conjunto da obra ou um memorialista ou um romancista, quando 
as duas categorias perpassam, uma à outra, como num emaranhado de cordas, ou seria de vida? 
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A utilização da imaginação histórica permite que o historiador se aprofunde no seu objeto 
de pesquisa. Parece intrigante, mas quando se fala de fontes literárias este procedimento nos 
ajuda a montar o quebra cabeça da história. A ambiência do seu objeto de pesquisa estará bem 
representada a partir do momento em que nas lacunas estejam presentes os possíveis à época. 

Seleção de fontes: Quando se trata de escolha e tratamento de fontes, incide sobre a tradição 
dos Annales, preconizada na década de 1920 por Marc Bloch, a ousadia de ampliar os vestígios 
para que a temporalidade discutida pelo historiador ganhe consistência. Ao longo do século XX o 
policentrismo2 dos Annales gerou efeitos que, decerto, nem seus fundadores esperavam. Neste 
mesmo século vimos florescer historiografias partindo de música, cinema, relatos orais... A lista é 
imensa. Esta ampliação foi possível graças à lição deixada por Bloch e Lucien Febvre de que os 
horizontes da história deveriam estabelecer contato com outras áreas de saber.  

Na tradição francesa, a Escola dos Annales se destaca como um novo rumo, um novo 
programa, cuja ruptura deve ser percebida na medida de se estabelecer novos parâmetros e novos 
contatos no que concernem as formas de produção do que se conhece como saber histórico. 
Desta forma, em Combates pela História Lucien Febvre traz os dilemas que, segundo o mesmo, 
o tocaram durante sua vida enquanto homem produtor do conhecimento histórico. 

Nestes combates, Febvre enuncia primeiro o dilema encontrado na escola positivista, 
onde esta incorpora um ordenamento, uma crença de que a verdade poderia vir à tona. Febvre, 
porém, não é amistoso ao se referir a esta tradição que crê em uma ciência positiva, fato que o 
distingue, por exemplo, do seu amigo e parceiro na fundação dos Annales, Marc Bloch, onde o 
último concebe que há, na verdade, um avanço, considerando sempre o que outras tradições, 
combatidas por Febvre, têm a nos ensinar. 

Um segundo combate exposto por Febvre é o afloramento de uma história que simpatiza 
com os documentos e os números, surgia uma história econômica, de inspiração Marxista bem 
como aspectos positivistas; e onde esta expressava uma ênfase notória nas relações que os 
indivíduos estabelecem com o modo de produção. Nesta escola, o arcabouço teórico é considerar 
que os embates travados entre as classes sociais delimitam as ações do homem, e onde estes 
funcionariam como pano de fundo (macroestrutura) em detrimento as manifestações tidas como 
menores (microestrutura). 

Analisando o processo de evolução da história, Eric Hobsbawm confirma que a 
substituição do modelo classicista Rankeano se dá, preponderantemente, pela necessidade de uma 
nova metodologia. A crença de que os documentos emitiriam a verdade (história factual) fora 
imobilizada pela carência de explicações para o desenvolvimento econômico. De tal forma, a 
ruptura com o modelo tradicional se daria pela crença e no poder explicativo e abrangente da 
história econômica. Nas palavras do autor:  

 
O que interessava a esses historiadores era a evolução da economia, e esta por sua vez, 
os interessava porque esclarecia a estrutura e as mudanças da sociedade, e mais 
especificamente, a reação entre classes e grupos sociais. (HOBSBAWN, 1998, p. 84). 

 

De acordo com Febvre, a história não deve se prender a compartimentos, nas palavras do 
autor: 

Negociar perpetuamente novas alianças entre disciplinas próximas ou longínquas; 
concentrar em feixe sobre um mesmo assunto a luz de várias ciências heterogêneas: 
tarefa primordial, e sem dúvida a mais premente e a mais fecunda das que se impõem a 
uma história impaciente com as fronteiras e as compartimentações. (FEBVRE, 1989, p. 
24). 

 
Desta forma, há uma tentativa dentro das propostas deste pensador, em abrir o leque de 

possibilidades de contatos da disciplina história com as demais ciências. Neste trecho, Lucien 
Febvre tenta desencaixar a ciência história de linhas de interpretação isoladas. Esta aproximação 

                                                           
2 BURKE, Peter. A Escola dos Annales. 
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nos leva a uma imensidão de novas fontes, novas abordagens, novos diálogos que só foram 
possíveis na tradição ocidental graças às advertências precisas oferecidas pela longa e heterogênea 
tradição dos Annales. Por ela, hoje contemplamos uma história que não perdeu nas aproximações 
com outros saberes, mas que encontra seu lugar legítimo, selecionando fontes variadas, 
imergindo e distanciando-se com a preocupação de narrar o vivido, o que sempre foi sua 
premissa maior. 
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PRÁTICAS CULTURAIS E SOCIAIS DOS ANTIGOS MORADORES DA CIDADE DE 
JOÃO PESSOA DO SÉCULO XX 

 
Alana Cavalcanti Cruz1 

 

O Rio Sanhauá e o seu entorno, estabelece uma ligação entre a paisagem natural com o 
cultural, da cidade de João Pessoa ( PESAVENTO: 2007). Mesmo com o passar do tempo e 
consequentemente havendo o desaparecimento de algumas funções desempenhadas por esse 
setor em outras épocas. O centro da cidade ainda ocupa um papel relevante no campo da 
memória. A maioria dos habitantes entre as décadas de 1930 e 1940 pertenciam à elite 
pessoense, em tempos que o centro da cidade, representava a vitrine do moderno, atendendo às 
necessidades dessa camada social. Esse olhar voltado para o Centro da cidade, pode ser 
compreendido pelo fato dos seus espaços serem utilizados, seja para moradia, trabalho, lazer e 
demais sociabilidades, até a década de 1950 com maior frequência. Neste cenário, ser pessoense 
bem sucedido era sinônimo de morar, se divertir, consumir e se socializar no entorno do Rio 
Sanhauá.  

Antônio Viégas, além de morador do Centro da cidade, também possui o seu emprego 
nesse mesmo bairro, o qual se localiza na Assembleia Legislativa, assim sendo não só convive 
nesse espaço, como tem orgulho de declarar o seu amor pelo mesmo. Ao relatar a respeito de 
suas experiências citadinas na juventude, ele trata das praças, dos piqueniques : 

 
O que me marca profundamente no Centro da cidade eram as praças de João Pessoa. 
Eu me lembro que as praças de João Pessoa eram lindíssimas, eram praças totalmente 
arborizadas, florais, em que você saía e sentia o perfume. Eu saía de casa, chegava no 
pavilhão do chá, que antigamente tinha aqueles relógios de flores que hoje não existe 
mais, aí você tinha todo aquele movimento estudantil da Academia de Comércio 
Epitácio Pessoa, dos colégios Lins de Vasconcelos, Pio XII. .A Lagoa que era um 
ponto de referência da Juventude, onde as pessoas se sentavam, confraternizavam. Os 
piqueniques eram realizados na Lagoa, até nas praças. Tinha essa questão da 
participação da sociedade em si e essa troca de energias sem violência na cidade. Tudo 
era centralizado aqui em João Pessoa no centro da cidade, a Lagoa era uma referência 
estudantil e ao mesmo tempo de movimento político, mas tinha a Churrascaria Bambu 
que também era um local de movimento, de concentração, de encontro das pessoas e 
tinha a cidade em si, todo movimento era na cidade.2 
 

Viégas também relata a respeito do desenvolvimento do comércio naquela região, 
destacando a participação de alguns familiares, mas de certa forma mostrando que essa é uma das 
justificativas para uma concentração maior de moradores na região inicial da cidade: 

 
Mas minha infância foi toda aqui no centro da cidade, até porque minha família fez 
parte da história dessa cidade, tá me entendendo, meus tios foram grandes comerciantes 
nessa cidade e tiveram grandes lojas aqui na cidade, foram referência. Por exemplo, eu 
tive um tio que teve a primeira loja de eletrodomésticos, que era a Panex, na época, nos 
anos 40, 50. Outro teve armazém de estivas e cereais, que é próximo ao Palácio da 
Redenção, que é Alfredo Delgado, um comerciante conhecidíssimo. Teve outro tio 

                                                           
1 Mestre em História pela UFCG – Colégio e Curso Evolução 
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meu, que era Antônio Viégas, que é o meu nome, que foi casado com uma mulher que 
fazia partos, os irmãos foram homens importantes na história dessa cidade, que foram 
proprietários do Paraíba Palace Hotel, que era a família Minervino, e depois se 
transformou no grande comércio do Mercado de Jaguaribe, tá dentro da história, tá 
dentro dos livros. 

 
Através dessa sua fala nos questionamos: Porque ele tem uma identidade saudosista, 

totalmente colada a essa área do centro? Parece-nos que tem a ver com o lugar social dele, ele é 
oriundo das famílias tradicionais da cidade, sendo assim, valorizar o entorno do Rio Sanhauá é 
valorizar a memória da família dele. O lugar social do entrevistado, morador no centro, 
pertencente às famílias tradicionais de João Pessoa, essa identidade pessoense é sinônimo de 
pertencimento a essa área fluvial/central da cidade, ou seja, a afirmação da memória das elites 
locais. Não seria esse também, um discurso da historiografia positivista local?. 

Esse comportamento é denominado por Ecléa Bosi em sua obra “O tempo vivo da 
memória: ensaios de psicologia social” de “Memória Institucional”: 

 
Mas não vá alguém pensar que as testemunhas orais sejam sempre mais autênticas que a 
versão oficial. Muitas vezes são denominadas por um processo de estereotipia e se 
dobram à memória institucional. Há portanto uma memória coletiva produzida no 
interior de uma classe, mas com poder de difusão, que se alimenta de imagens, 
sentimento, ideias e valores que dão identidade àquela classe (BOSI, 2003:7-8). 

 
Dentre as razões que nosso narrador destaca para justificar a importância do Centro é 

justamente o fato deste espaço ter sido responsável pelo nascimento da cidade, sendo assim o Rio 
Sanhauá eleito como seu nascedouro, bem como o seu entorno são considerados o berço da 
história do município de João Pessoa, quando ele nos diz que: “a história de nossa cidade está 
exclusivamente na área central. João Pessoa não foi colonizada pelo mar, foi pelo rio, entendeu?”. 

Gostaríamos neste momento de apresentar uma narrativa a partir das memórias de um 
antigo morador da Rua Duque de Caxias, hoje residente na Praia Ponta de Campina, no 
município de Cabedelo. Mário Glauco Di Lascio, nasceu em João Pessoa (1929), onde 
permaneceu radicado, formou-se na Escola de Belas- Artes de Pernambuco (1957), lecionou na 
Escola de Engenharia da Paraíba, fundou o curso de arquitetura da UFPB, no qual lecionou, 
atuou no Serviço de Engenharia, foi consultor da prefeitura de João Pessoa de 1954 até 2008. 
Dentre várias obras realizadas nesta cidade, está a reforma do Ponto Cem Réis, o qual recebeu 
iluminação, foi arborizado com um moderno e importante viaduto denominado Damásio da 
Franca, nome do gestor da época. Este foi construído no intuito de atender a expansão do 
trânsito de veículos. 
  Sua família chegou à capital paraibana em 1916, pois seu pai Hermenegildo Di Lascio de 
origem italiana, porém erradicado na Argentina, foi contratado, juntamente com outro 
compatriota e companheiro de ofício o arquiteto Pascoal Fiorilo, ambos no governo de Camilo 
Holanda. Uma das razões para que eles e outros profissionais da área buscassem essa cidade, 
devia-se ao fato dos encaminhamentos das obras públicas realizadas na cidade, portanto Mário já 
nasceu em uma família bem sucedida e por isso usufruiu de espaços privilegiados de acesso a uma 
minoria favorecida.  

Seguindo os passos do pai, também se tornou arquiteto, desenvolvendo projetos 
particulares, bem como foi responsável durante várias gestões municipais, por conduzir obras da 
prefeitura, através de plantas de bairro, obras de mobilidade urbana, dentre outras. Atualmente, 
aos 86 anos, está aposentado, mas uma de suas atividades prediletas é conversar com estudantes 
universitários que estão realizando monografias, dissertações, teses, dentre outros trabalhos 
universitários sobre a cidade de João Pessoa. Ele afirma, que é sempre um prazer compartilhar 
essas informações, posto que a maioria dos seus contemporâneos já faleceram.  

De forma descontraída ele diz: “[...] porque da minha época todo mundo já morreu,  „pratrasmente‟ 
não tem mais ninguém vivo, „prafentemente‟ também o pessoal não sabe [...]”. Devido a sua formação em 



 

e-ISSN: 2359-2796, v. 18, n. 1, 2018. XVIII Encontro Estadual de História – ANPUH-PB 

 

231 

Arquitetura, Mário possui uma grande facilidade em delimitar verbalmente as áreas da cidade. Ao 
tratamos da Rua Duque de Caxias ele nos descreveu suas características principais, e 
provavelmente devido à influência do seu ofício, no decorrer da conversa pegou papel e lápis 
para fazer os rabiscos do que ele estava descrevendo. Então sem que saíssemos da cadeira 
pudemos transitar na Rua Duque de Caxias nos idos dos anos 1930 e 1940.  

O depoente inicia sua descrição, enfatizando que a Rua Duque de Caxias é uma das mais 
antigas urbanizadas, ligando a área católica ao poder político, na época em que ele morava lá, ela 
chamava-se Rua Direita, nome que geralmente era dado para demarcar o trecho que liga dois 
largos de Igreja (Do Convento de São Francisco ao Mosteiro de São Bento), essa denominação 
na época também foi utilizada em outras cidades do Brasil, como em São Paulo e Rio de Janeiro. 
Também relata a respeito das transformações que ela passou ao longo do tempo, mudando e 
transformando sua configuração urbanística e formando uma nova paisagem: 

 
[...] que o Palácio do Governo que naquela época, nem se chamava Palácio da 
Redenção, e nem era Palácio do Governo era outra Igreja, que era o Convento dos 
Jesuítas, onde hoje é o Palácio da Redenção, que ainda ficou a torre, aquela torre do 
Liceu, que num é mais Liceu, é a Faculdade de Direito, ali era o Convento dos Jesuítas 
[...]. Outra coisa, agora tá o Palácio da Redenção, o jardim, a torre [...] aquele jardim era 
a Igreja da Conceição que foi derrubada [...] 3. 

 

Essas práticas cotidianas que só são possíveis através do espaço vivido, podem ser 
contempladas através da retórica da caminhada, que nos é sugerida pelo autor teoricamente, e 
pelo  depoente através do que está registrado na sua memória. Assim sendo, através dessa 
narrativa o narrador não só dará um novo sentindo às suas experiências, como selecionará aquilo 
que tem algum significado para sua vida, posto que a memória é seletiva, como nos aponta 
Worcman (WORCMAN, In Santhiago e Magalhães, 2013). 

O depoente inicia sua descrição, enfatizando que a Rua Duque de Caxias é uma das mais 
antigas urbanizadas, ligando a área católica ao poder político, na época em que ele morava lá, ela 
chamava-se Rua Direita, nome que geralmente era dado para demarcar o trecho que liga dois 
largos de Igreja (Do Convento de São Francisco ao Mosteiro de São Bento), essa denominação 
na época também foi utilizada em outras cidades do Brasil, como em São Paulo e Rio de Janeiro. 
Também relata a respeito das transformações que ela passou ao longo do tempo, mudando e 
transformando sua configuração urbanística e formando uma nova paisagem. 

O narrador fala de dentro, do lugar de alguém que teve uma história de vida pessoense 
intensa, com muito lazer e muita sociabilidade. Essas memórias fluviais falam de uma João 
Pessoa pulsante, lúdica e cheia de atrativos e divertimentos. Possuindo uma subjetividade citadina 
ligada às experiências burguesas no cotidiano pessoense por isso, ele fala de uma João pessoa dos 
incluídos e bem sucedidos. 

As falas destacadas por Mário refletem o lugar em que o mesmo está inserido na cidade, 
são lugares de memória, categoria de análise trabalhada por Pierre Norra: 

 
A memória emerge de um grupo que ela une, o que quer dizer como Halbwachs o 
fez, que há tantas memórias, quantos grupos existem; que ela é por natureza, múltipla 
e desacelerada, coletiva, plural, ao contrário, pertence a todos e a ninguém, o que lhe 
dá uma vocação para o universal. A memória se enraíza no concreto, no espaço no 
gesto, na imagem, no objeto. A história só se liga às continuidades temporais às 
evoluções e às relações das coisas (NORA, 1993: 9).   

 

Ao longo da narrativa, percebemos o quanto o cinema já fazia parte do seu cotidiano, 
como uma prática cultural. Certo dia, ao receber o seu boletim com a nota três em matemática, o 
seu coração ficou apertado e disse ao seu amigo Antonito – “Tô lascado, o último capítulo do “Besouro 
Verde” eu vou perder!”. A exclamação de Mário, devia-se ao fato de que, o entretenimento do 

                                                           
3 Entrevista concedida a autora em 25 de setembro de 2014. 
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domingo na Matinal do Plazza, só era permitido pelo pai, após assinada a caderneta e ter-se 
conferido que todas as notas estavam acima de sete. “Por que aí o pai da gente assinava a caderneta, 
toda semana, as notas que tirávamos na semana o pai lia, assinava a caderneta, aí liberava pra gente ir a matinal 
do Plazza, que era um filme de Cowboy e a série... “O Besouro Verde”... etc” . 

Diante do ocorrido, o seu amigo lhe deu uma solução, transformar o três em um oito. 
Mário passou muito tempo treinando, até ficar perfeito, quando ele estava super feliz, Antonito 
lhe alertou que o próximo passo seria encontrar uma tinta da mesma cor da que estava na 
caderneta. “Arranjamos a tinta! Tô salvo!”. Diante do êxito, tudo indicava que ele iria assistir o tão esperado 
último episódio da série “Besouro Verde”. Na tarde daquele sábado, o senhor Hermenegildo Di Lascio, 
já estava sentado em sua cadeira aeroplana, fumando charuto, quando viu Mário se aproximando 
pediu a caderneta:  

Aí ele pegava a caneta pelicano, ficava primeiro olhando e olhando e o charuto andando 
pra lá e pra cá e ele olhando e eu atrás em pé no encosto da cadeira olhando por cima 
pra ver a desgraceira, ele olhou, olhou e deu um suspiro assim [faz o barulho do 
suspiro] aí virou, porque a assinatura era de lado [fez o barulho da assinatura também] 
fechou e disse: 
- Pronto!... Quando eu dei uns quatros passo assim para frente ele fez: 
- AMANHA NÃO TEM CINEMA! Tu acha que eu ia perguntar por quê? 
[gargalhamos] . 

 

Sendo assim, o indivíduo tem as suas memórias individuais estruturadas de acordo com o 
pertencimento do mesmo com o lugar, por isso as memórias mesmo coletivas de um lugar se 
diferenciam também, pois uns se sentem pertencentes outros não. Observem: 

 
Admitamos, contudo, que as lembranças pudessem se organizar de duas maneiras: 
tanto se agrupando em torno de uma determinada pessoa, que as vê de seu ponto de 
vista, como se distribuindo dentro de uma sociedade grande ou pequena,da qual são 
imagens parciais. Portanto, existiram memórias individuais e, por assim dizer, memórias 
coletivas. [...] Por um lado, suas lembranças teriam lugar no contexto de sua 
personalidade ou de sua vida pessoal- as mesmas que lhe são comuns com outras só 
seriam vistas por ele apenas no aspecto que o interessa enquanto se distingue dos 
outros. Por outro lado, em certos momentos, ele seria capaz de se comportar 
simplesmente como membro de um grupo que contribui para evocar e manter 
lembranças impessoais, na medida em que estas interessam ao grupo (HALBWACHS, 
2006: 71).  

 

Foi possível então através dessas descrições de práticas do cotidiano, visualizar  uma João 
Pessoa que tinha como vitrine do moderno o centro da cidade, tendo como elemento da cultura 
material a Rua Duque de Caxias, com algumas construções que ainda permanecem até os dias 
atuais. Alguns outros elementos foram recuperados através de um senhor que atualmente reside 
em um espaço litorâneo, mas as suas memórias permanecem vivas naqueles lugares vividos nas 
brincadeiras de crianças, no carnaval, nos clubes, no cinema. 

As memórias de Antônio Viégas e Mário Di Lascio, proporcionaram um novo olhar para 
o Rio Sanhauá e seu retorno, através de relatos singulares, que mesmo possuindo características 
nos fizeram ver que aqueles mitos fundadores destacados nas fontes bibliográficas, acabaram se 
perpetuando e se cristalizando na memória dos seus moradores. 
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HISTÓRIA ORAL E MEMÓRIA: A ESCOLA POLITÉCNICA DA PARAÍBA E O 
DESENVOLVIMENTO DE CAMPINA GRANDE (1954-2002) 

 
Rosilene Dias Montenegro1 

FIlipe Alves Herculano2 
Introdução 

 
O presente trabalho tem como objetivo compartilhar com os pesquisadores que 

trabalham com a metodologia em história oral ou nela interessado um dos resultados de nossa 
pesquisa sobre a história e memória da Escola Politécnica da Paraíba, a partir do projeto 
Organização e preservação da história e memória da Ciência e Tecnologia em Campina Grande (1952-2002, 
desenvolvido a partir de apoio do CNPq por meio de aprovação em edital nacional.  

Em 2003, elaboramos uma proposta para concorrer a seleção pública aberta por meio do 
Edital lançado em julho de 2003, para projetos relativos à Preservação e Pesquisa da Memória 
Científica e Tecnológica Brasileira (Edital CT-INFRA/MCT/CNPq - 003/2003). 

Ingressamos na docência do ensino superior no curso de história do campus da 
Universidade Federal da Paraíba (UFPB) em Campina Grande no início dos anos noventa do 
século passado, desde então tínhamos curiosidade pela história institucional. Com o 
desmembramento dos campi do interior que ensejaram a criação da Universidade Federal de 
Campina Grande (UFCG) o sentimento de construção de um novo momento na história desse 
campus foi algo, ao que pudemos recordar, toucou mais ou menos fortemente os servidores da 
recém-criada UFCG. 

Daí a definição em concorrer ao edital de projetos para a Preservação e Pesquisa da 
Memória Científica e Tecnológica Brasileira passava também pelo sentimento de certo 
entusiasmo, contido pelas incertezas e dificuldades do contexto histórico institucional e também 
do contexto histórico nacional. A proposta foi então elaborada como uma tentativa de 
contribuição para a escrita da história institucional a partir de sua origem e herança maior: a 
Escola Politécnica da Paraíba (POLI). Fomos, na oportunidade, uma das trinta propostas 
aprovadas por esse edital. 

A POLI foi criada em 1952 como uma instituição de ensino superior de ensino 
tecnológico, com o curso de Engenharia Civil. Formação profissional de alta demanda no país e 
também de importância política, conforme o estudo de GOMES (1994).  

A POLI foi criada em reunião em que compareceram nove pessoas: Antônio da Silva 
Morais, José Marques de Almeida Júnior, Giuseppe Gióia Filho, Austro de França Costa, José 
Lopes de Andrade (sociólogo, Chefe de Gabinete do Governo do Estado da Paraíba), Edvaldo 
de Souza do Ó (estudante universitário), General Oliveira Leite (representante do Clube de 
Engenharia de João Pessoa), Adelmo Alves Machado (representante do Diretor da Escola de 
Agronomia do Nordeste), e Milton Paiva (Diretor do Colégio Estadual da Prata). Sendo os 

                                                           
1 Historiadora. Doutora em História pela Unicamp. Professora da Universidade Federal de Campina Grande 
(UFCG), lotada no curso de História, com atuação na graduação e no Mestrado em História da UFCG; e, também 
no Mestrado em Desenvolvimento Regional da Universidade Estadual da Paraíba. 
2 Aluno do curso de graduação em História da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), desenvolvendo 
atividade como voluntário do projeto PIVIC/UFCG/CNPq intitulado “Mulheres nas engenharias: registros 
documentais nos Arquivos da UFCG”.  
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proponentes e defensores da proposta de criação de uma instituição de ensino tecnológico em 
nível superior os senhores, engenheiros, Antônio de Morais, José Marques, Giuseppe Gióia, 
Austro França, José Lopes e Edvaldo do Ó. Os demais membros eram contrários ou sem decisão 
formada sobre o assunto.  

Os principais fundadores da Escola Politécnica da Paraíba estavam antenados com o 
debate nacional sobre a relação desenvolvimento e educação (BOMENY). Esse grupo que 
pensou, idealizou e fundou a POLI esteve também na discussão e formulação de praticamente 
todas as iniciativas, ações e realizações de criação de instituições e de políticas na cidade de 
Campina Grande durante as décadas de 1950 a 1970, conforme o estudo de Ribeiro (2016). 
 
A Escola Politécnica e o desenvolvimento de Campina Grande 

 
A cidade de Campina Grande tem uma história singular comparada às demais cidades do 

interior do Brasil. É uma cidade com relevante nível de desenvolvimento econômico e social não 
obstante estar localizada no interior de uma das regiões mais pobres do Brasil, país que não 
obstante suas riquezas mantêm as desigualdades em nível local e regional.  

Faz já algumas décadas que Campina Grande tornou-se conhecida nacionalmente pela 
qualidade de ensino de suas instituições de ensino, públicas e também privadas. Principalmente 
pelos altos conceitos de alguns dos cursos de ensino superior em nível de graduação e pós-
graduação da área tecnológica, a exemplo dos cursos de Engenharia Elétrica e Ciência da 
Computação. Além de projetos e laboratórios de renomado prestígio acadêmico nas subáreas de 
conhecimento das ciências e tecnologia como Engenharia de Materiais, Engenharia Química, 
Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Física, e Meteorologia. Também foi conhecida 
nacionalmente pelos cursos de pós-graduação em Sociologia Rural e Economia Rural, para os 
quais acorriam na década de 1970 e 1980 pesquisadores de diferentes regiões do Brasil. 

As explicações para o destaque dessa cidade no cenário estadual se deveu inicialmente por 
ser uma cidade privilegiada pela sua localização geográfica, porque encontrando-se situada entre a 
cidade de João Pessoa, capital da Paraíba, e as demais cidades do interior da Paraíba, há cento e 
cinquenta e quatro anos caminho obrigatório para aqueles que saindo do sertão da Paraíba se 
dirigiam a capital João Pessoa (antiga Paraíba). Sua localização geográfica também permitia, em 
tempos em que as distâncias eram bem maiores devido a falta ou a pouca qualidade das estradas, 
o acesso às capitais do Estado de Pernambuco, Recife, e Estado do Rio Grande do Norte, Natal, 
por se localizar relativamente próxima a essas capitais. 

A origem da cidade de Campina Grande remonta ao ano de 1697, com a formação de um 
povoado que em 6 de abril de 1790, foi promovido a condição de vila, com o nome de Vila Nova 
da Rainha, e em 11 de outubro de 1864, transformado em cidade de Campina Grande. Na 
história dessa cidade foi presença marcante os tropeiros3. Estes, desde tempos longínquos 
contribuíram para o crescimento do local, quando escolheram essa cidade como parada para 
repouso onde demandavam pousada e alimentação para os tropeiros; pouso, pasto, e água, para 
os animais. Os tropeiros faziam o comércio de gado e também de produtos entre o sertão e a 
capital João Pessoa então chamada Parahyba.  

Os tropeiros passaram a fazer parada em Campina Grande, a abastecer essa cidade com 
seus produtos, e muitos deles a residirem nessa cidade. Foram muito importantes para a 
transformação de Campina Grande em entreposto comercial. Por sua vez, os comerciantes dessa 
cidade ou que nela se instalavam começaram a atrair os tropeiros para a hospedagem na cidade, 
oferecendo melhores condições estadia aos tropeiros. A presença dos tropeiros, a dinamização do 
comércio local por causa deles – tropeiros – somada a chegada da estada de ferro em 1907 e com 
ela o aumento significativo do comércio, atraindo também para a cidade junto com as 
possibilidades de negócio demais comerciantes e indivíduos que quisessem aventurar um futuro. 
O trem havia propiciado o desenvolvimento econômico e também, segundo Aranha (2010), o 

                                                           
3 Tropeiros: condutor de tropa de bestas ou gado; indivíduo que vende ou troca tropas de mulas, gado ou éguas.  
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desenvolvimento de outros aspectos de atração de investimentos para a cidade e equipamentos 
símbolo da modernidade tão perseguida pelas elites naquele contexto de desenvolvimento das 
cidades brasileiras.  

O progresso econômico da cidade passa a atrair a partir do séc. XX indivíduos de outras 
localidades do Estado da Paraíba, de outros Estados do país e, também, estrangeiros. As 
atividades econômicas geraram interesses interdependentes, tendo seu auge com o crescimento 
econômico decorrente do comércio algodoeiro.  

Na década de quarenta do século vinte, no período em que a Inglaterra na Segunda 
Guerra Mundial, a cidade de Campina Grande transformou-se no segundo maior comércio 
algodoeiro do mundo, ficando atrás apenas da cidade inglesa Liverpool. Foi tão importante o 
lugar que Campina Grande ocupou no comércio mundial de algodão, o “ouro branco”, que 
Campina Grande foi chamada de a “Liverpool” brasileira.  

Nos anos 1950, últimos anos desse período significativo de prosperidade e riqueza, 
chamados de “ouro branco”, já haviam se transferido para Campina Grande indivíduos, famílias 
e empresas em busca de enriquecimento, atraídos pelo dinamismo econômico dessa cidade e 
determinados em construir riquezas e patrimônios econômicos.  

A cidade enriquecera e seu comércio era vigoroso, atraindo investidores, empresários, 
banqueiros, dentre outros grupos sociais interessados em realizar negócios, muitas vezes se 
estabelecendo em Campina Grande. Nesse período, vivia-se no Brasil o início do 
desenvolvimentismo e em Campina Grande um momento singular, caracterizado pela recepção 
das ideias desenvolvimentistas e da reunião de indivíduos idealistas que constituíram uma elite 
com perfil empreendedor, determinação e entusiasmo para realizar mudanças.  

Esse período da história da cidade, com a reunião de todos esses elementos, foi marcado 
por ideais de desenvolvimento, anseios de modernidade, e sonhos de um futuro próspero futuro 
para a cidade. Dando ensejo ao surgimento de uma identidade, cujo sentimento de 
pertencimento, foi instigado e mobilizado por seus grupos dirigentes.  

É nesse contexto de configurações político-econômicas singulares para uma cidade do 
interior do país e do Nordeste, momento em que essa região passa a ser vista no cenário nacional 
como “região problema”, que a parte de sua elite que tinha a visão política de desenvolvimento, 
de sociedade e de cultura, reproduz no âmbito local o debate político-econômico que ocorria no 
centro político do país.  

Essa elite, sintonizada no debate nacional, apostando no desenvolvimento do país, 
apostando na criação das condições para o desenvolvimento local e regional, pensando a cidade 
de Campina Grande, define um projeto de desenvolvimento, e busca sua realização. Esse projeto 
constituía prioritariamente da criação de uma instituição de ensino superior na área da 
engenharia: 

 
[...] quando nós chegamos a Campina Grande, [...] comentávamos sobre a estrutura da 
cidade, a verdadeira garra do povo paraibano, do povo campinense para com as coisas. 
E começamos a pensar o que vamos fazer? Pensávamos em algo que pudesse 
caracterizar a nossa passagem por aqui [...]. Então decidimos fazer alguma coisa pela 
educação. [...] surgiu a ideia de montar, em Campina Grande, uma área de estudos da 
tecnologia no sentido da Engenharia. [...] nasceu a ideia de criação da Escola de 
Engenharia de Campina Grande que foi denominada, posteriormente, de Escola 
Politécnica da Paraíba.  (MORAIS, 2004, p. 2-3). 

 
Criada em 1952, na cidade de Campina Grande, tendo como seu primeiro curso o de 

Engenharia Civil, a Escola Politécnica da Paraíba, tinha como meta tornar-se uma instituição de 
ensino superior com referência na qualidade da formação de profissionais na área da ciência e 
tecnologia. Em poucos anos essa meta foi alcançada, sendo sua primeira turma de concluintes em 
Engenharia Civil absorvida pelo mercado de trabalho da cidade e região.  

De modo que a Escola Politécnica da Paraíba, doravante também chamada de Poli, em 
seus vinte e seis anos de existência (1952-1978) se constituiu em um marco na história do ensino 
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superior no Estado da Paraíba em Campina Grande, tendo se tornado, logo nos primeiros anos 
de funcionamento, uma instituição reconhecida regional e nacionalmente pela qualidade da 
formação de engenheiros civis e engenheiros eletricistas. 

A história da Escola Politécnica é, pois, um capítulo singular da história do ensino 
superior no país, seja pelos imaginários e ideais que mobilizou, seja pelos gigantescos desafios que 
venceu. Como, por exemplo, as dificuldades de infraestrutura, carência de recursos financeiros, 
carência de recursos humanos, contexto histórico local e nacional desfavoráveis etc.  

Não obstante a dimensão dos desafios, os fundadores e pioneiros da Poli tiveram uma 
trajetória singular de êxito, para a qual concorreram o idealismo, determinação, persistência, 
perseverança, criatividade, ousadia, e grande ambição, que somadas às descobertas e aprendizados 
no fazer a Escola Politécnica, e as habilidades e competências aprendidas e desenvolvidas no 
percurso dessa trajetória, fizeram da Escola Politécnica da Paraíba já em fins dos anos sessenta do 
século XX uma das mais renomadas instituições de ensino em engenharia civil e em engenharia 
elétrica da região Nordeste e uma instituição reconhecida no Brasil. Nesse sentido contribui o 
trabalho de Torres (2010).  

Em 1978, a Escola Politécnica definitivamente deixou de existir. Transformou-se em 
Centro de Ciências e Tecnologia (CCT), do campus II (cidade de Campina Grande), da 
Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Esse fato se deu por força da reforma cêntrica, 
determinada pelo Ministério da Educação. Essa reforma modificava as antigas estruturas de 
ensino superior, em que existiam as Escolas superiores, Faculdades e Institutos, transformando-
os em Centros da Universidade.  

Desse modo, a Escola Politécnica da Paraíba, que possuía sua estrutura organizacional 
interna, deu lugar ao Centro de Ciências e Tecnologia, cuja estrutura organizacional passava a 
seguir uma estrutura e organização padrão dos Centros das Universidades Federais no país.   

Por ocasião de sua extinção, em 1978, a Poli, possuía além dos cursos de Engenharia Civil 
e Engenharia Elétrica, Sistemas e Computação, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, 
Engenharia Agrícola, Meteorologia, Desenho Industrial (atual curso de Design), Física, 
Matemática.  

A extinção da Escola Politécnica da Paraíba fechava um capítulo da história do ensino 
superior em Campina Grande e na Paraíba, deixando um legado de ideais, determinação, 
reconhecimento, prestígio, e principalmente de sentimento de pertencimento a uma instituição 
que construiu uma identidade.  

A Poli entrava para a memória dos indivíduos que compuseram sua comunidade 
acadêmica envolta em aura de glamour produzido pelas conquistas e ousadias de indivíduos que 
fizeram história. Um tempo da história da cidade, da história do ensino superior em Campina 
Grande, e de indivíduos idealistas, empreendedores, inovadores que deixaram às gerações 
seguintes seu legado de visão de futuro e o exemplo de determinação para enfrentar os desafios e 
buscar as vitórias. 

Antes do projeto Organização e preservação da história e memória da ciência e tecnologia em Campina 
Grande (1952-2002), a história sobre a POLI estava registrada em três livros escritos por um de 
seus fundadores e dois dentre os seus mais ilustres pioneiros, respectivamente, Edvaldo de Souza 
do Ó, José Stenio Lopes e Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque.  

A partir do nosso projeto de pesquisa, acima citado, conseguimos constituir um acervo 
mínimo que nos permitiu ir ampliando paulatinamente o acervo documental de fotografias e 
principalmente criar um acervo de documentos sob o suporte de áudio e de audiovisual.  

 
 
 
 

Conclusão  
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O projeto Organização e preservação da história e memória da ciência e tecnologia em Campina 
Grande (1952-2002) teve tamanho êxito e foi de tal modo positiva a recepção da comunidade 
acadêmica às suas ações que transformou-se em ação permanente de pesquisa. Desenvolvendo 
desde 2006, ano subsequente ao fim da vigência do apoio recebido do MCT/CNPq, outras 
pesquisas a partir de temas motivados a partir do projeto inicial. Atualmente temos nos dedicado 
à pesquisa sobre as questões de gênero na história da Escola Politécnica e também nos cursos da 
área tecnológica. 

A Universidade Federal de Campina Grande é também um dos frutos da Poli, que 
também passa pela criação da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), em 1960. A Poli 
enquanto estrutura administrativa de Escola de nível superior foi extinta em 1976, quando 
conclui-se o processo interno da UFPB de reformulação de estrutura de gestão acadêmica e 
administrativa, determinada pelo MEC às universidades públicas federais ainda em 1968. A Poli 
foi transformada em Centro de Ciência e Tecnologia (CCT) do campus II da UFPB, mas não 
desapareceu do sentimento de pertencimento, nem do imaginário da comunidade acadêmica 
desse campus, particularmente os servidores da área de ciência e tecnologia. De modo que a 
criação da Universidade Federal de Campina Grande, em 2002, realizou o sonho da Escola 
Politécnica da Paraíba proposto em 1959 à bancada paraibana no Congresso Nacional: a 
transformação da Poli em instituição federal de ensino superior. O que se dá com a criação da 
UFCG. 

Essa história está guardada nos registro de depoimentos/entrevistas que nos foi 
concedido e confiado por fundadores, pioneiros e demais membros dessa comunidade 
acadêmica, professores, ex-professores, alunos e ex-alunos, funcionários e ex-funcionários da 
Poli.  

Portanto, a metodologia em História Oral, não somente confirma sua importância para o 
estudo da história do tempo presente como se mostra extremamente rica para acessar 
informações, possibilitando maior riqueza de conhecimento do passado. Nesse sentido foram e 
continuam sendo referências na metodologia de pesquisa as contribuições dos textos de Usos e 
abusos da História Oral; os manuais de História Oral de Alberti e também os de Bom-Mehy; Le 
Goff; Portelli; Hawbachs, e Polak para o estudo da memória. 

Nas entrevistas que nos foram concedidas é possível conhecer muitos aspectos de 
história, memória, e também de esquecimentos, identidade, idealismo e ousadia na construção do 
presente imprescindível ao futuro de desenvolvimento cultural, educacional, científico e 
tecnológico para uma cidade e região. Mas, no tocante ao objetivo deste Simpósio Temático, 
podemos afirmar que a metodologia em História Oral nos ajudou a entender aspectos do 
desenvolvimento da cidade de Campina Grande que se ligam ao pioneirismo do projeto de 
educação superior, também de criação de espaço para a formação das elites do interior do 
Estado, cujo êxito está intrinsecamente ligado a importância que essa cidade tem hoje no cenário 
estadual e nacional.  
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HISTÓRIA LOCAL: PROSPECÇÃO, SISTEMATIZAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO E 
DISPONIBILIZAÇÃO DE ACERVOS – O CASO DO MUNICÍPIO DE SERRA 

BRANCA NA PARAÍBA 
 

Jéssica Hellen dos Santos Araújo1 
Vilma de Lurdes Barbosa e Melo2 

 
Resumo: O presente artigo se constitui como resultado alcançado pelo Projeto “História Local: 
memórias e futuros possíveis, acervo e arquivos da história do Município de Serra Branca – PB” 
e tem por finalidade apresentar o Plano de Trabalho intitulado “Sistematização, digitalização e 
organização dos documentos históricos do Município de Serra Branca: disponibilizando 
memórias na Casa de Cultura Professora Estelita Antonino”. Tem como referenciais teóricos a 
História Social Inglesa a partir das contribuições de E. P. Thompson; a Micro História Italiana, 
tendo como base autores como Geovani Levi e Jacques Revel; a Memória e a História Oral 
segundo Verena Alberti e a História Local, a partir das experiências teóricas e metodológicas 
oferecidas por Vilma Melo. Este trabalho refere-se às atividades do Projeto Resgate do Processo 
Histórico e Cultural dos Municípios Paraibanos, presente na UFPB desde a década de 1980, desta 
feita no município citado. Os trabalhos de pesquisa de campo junto à comunidade e nos arquivos 
de Serra Branca e João Pessoa tiveram inicio no ano de 2007, porém sofreram descontinuidades 
devido a variados fatores, reativando suas atividades quase dez anos depois (2016). A retomada 
dos trabalhos se deu por meio de projeto PIBIC que se encontra no segundo ano de efetivação e 
conta com ações de prospecção, sistematização, digitalização e disponibilização de acervos sobe o 
material coletado nos anos de 2007-2008 e de novas pesquisas realizadas nos anos de 2016-2017-
2018. Este material coletado e sistematizado conta com: apontamentos da historiografia clássica 
paraibana, trabalhos acadêmicos, registros midiáticos e imagéticos, entrevistas e depoimentos, ele 
serve de base para a elaboração de um livro sobre a história do Município de Serra Branca e será 
disponibilizado inteiramente na Casa de Cultura Professora Estelita Antonino, principal centro de 
memória daquele município.  
 
Palavra-chave: História Local; Acervo; Serra Branca. 
 
INTRODUÇÃO 

 
O plano de trabalho intitulado “História Local: memórias e futuros possíveis, acervo e 

arquivos da história do Município de Serra Branca PB” surgiu a partir das atividades que foram 
desenvolvidas no Projeto Resgate do Processo Histórico e Cultural dos Municípios Paraibanos, 
sob a orientação da Prof.ª Dr.ª Vilma de Lurdes Barbosa e Melo e outros professores. Este 
projeto foi dividido basicamente em duas etapas, a primeira foi iniciada no ano de 2007 e 

                                                           
1 Graduanda em História pela Universidade Federal da Paraíba e bolsista do Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação Científica (PIBIC) do Projeto Resgate do Processo Histórico e Cultural dos Municípios Paraibanos. 
jessica_hsa@hotmail.com. 
2 Professora no Departamento de Metodologia da Educação do Centro de Educação e orientadora do PIBIC/UFPB. 
vilmaufpb@uol.com.br  
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envolvia um grupo de vinte pessoas, entre professores e estudantes3, que atuaram no processo de 
estudos e investigação, produção e elaboração de fontes documentais e orais, questionários 
diagnósticos e fichas cadastrais.  

A segunda fase dessa pesquisa refere-se à continuação destas atividades que foram 
interrompidas por alguns fatores que se relacionam ao poder político local, pois a atuação deste 
grupo de pesquisa era realizada por meio de convites das prefeituras e/ou órgãos oficiais que 
desejavam inserir as discussões acerca da história local nos currículos municipais. Logo, após as 
eleições municipais ocorridas no ano de 2008, as atividades que foram iniciadas e se 
desenvolveram na gestão do prefeito Luiz José Mamede de Lima (PT, o mesmo estava 
concluindo o seu segundo mandato), foram encerradas, sofrendo assim descontinuidade. 

A segunda etapa ocorreu a partir do ano de 2016, desta feita com a aprovação de projeto 
enviado ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC/UFPB, que 
possibilitou a retomada das atividades que foram suspensas anteriormente e que tinham por 
finalidade a análise dos documentos e arquivos que haviam sido encontrados sobre o município 
em questão, bem como, a atualização da pesquisa, visando à elaboração de um material didático 
destinado aos professores e alunos da rede básica de ensino e, a população em geral. A equipe 
docente responsável pela retomada dos trabalhos foi à mesma que atuou em 2007, composta por 
professores tanto do Departamento de Metodologia da Educação, quanto de História, ambos da 
UFPB: Vilma de Lurdes Barbosa e Melo, Regina Célia Gonçalves, Suelídia Maria Calaça, Paulo 
Giovani Antonino e Severino Bezerra da Silva.  

Na pesquisa realizada nos anos de 2007-2008 foi produzido um significativo acervo de 
fontes históricas4, que nos permitiram analisar a história de Serra Branca. Na segunda etapa – 
2016-2018, realizamos um levantamento de informações que surgiram no interregno de 2009-
2016, procurando realizar atualizações/acréscimos nas documentações já encontradas, tendo por 
finalidade concluir a produção do material didático sobre a história do município. 

Com a apresentação do relatório final no Encontro de Iniciação Científica (ENIC) no ano 
de 2017, percebemos que uma de nossas maiores dificuldades ao realizarmos o trabalho de 
pesquisa, ocorreu devido a uma considerável desorganização e dispersão dos documentos 
encontrados a partir da pesquisa inicial em 2007. Muitos arquivos estavam espalhados entre os 
primeiros integrantes do projeto, alguns inclusive, que não mais residiam em João Pessoa, o que 
dificultou a princípio a retomada das atividades. Dessa forma, percebemos para além da 
necessidade de realizar uma atividade de prospecção e organização do material coletado, a 
imperativa possibilidade da sistematização e disponibilização do mesmo para a comunidade 
gênese dessa pesquisa, agora de forma impressa e digitalizada; bem como, torná-lo acessível de 
forma virtual através de um blog que se encontra em fase de formatação, visando à disseminação 
desse material para futuros pesquisadores. 

O Plano de Trabalho em questão consistiu primeiramente na realização de uma 
prospecção que tinha por finalidade localizar e identificar todos os documentos encontrados e 
produzidos ao longo da atuação deste projeto no referido município, pois, “A identificação dos 
documentos de arquivo é o primeiro passo para sua organização e guarda adequada” 

                                                           
3 Israel Soares de Souza (Aluno do Mestrado em Educação da UFPB); e os/as estudantes do Curso de Licenciatura 
Plena em História da UFPB, Fabíolla Stella de Lemos (bolsista), Márcio Moreira Macedo (voluntário); Johnatan do 
Vale (bolsista) Anita Benevides de Lucena (voluntária); Emanuel Candeia Cavalcante (voluntário); Helder Candeia 
Cavalcante (voluntário); Felipe de Souza Araújo (voluntário); Itacyara Viana Miranda (bolsista); João Paulo Costa 
Rolim Pereira (voluntário); Jussara Floriano Paula da Silva (voluntária); Mainara Duarte Eulálio (voluntária); Diogo 
do Egyto (voluntário); Henny Tavares (voluntária); Maiara Gabriella Juvito (voluntária); Osvaldo Santos (voluntário); 
Felipe de Souza Araújo (voluntário); José Roberto Freitas dos Santos Lira (voluntário).  
4 Estas fontes podem ser classificadas em duas categorias: as fontes encontradas em variados acervos ao longo da 
pesquisa e as produzidas no trabalho de campo. Em relação às primeiras, destaca-se as produções bibliográficas e os 
jornais de circulação estadual e local; e entre as fontes produzidas pelo grupo de pesquisa, destacam-se as entrevistas 
e depoimentos orais, fichas cadastrais e diagnósticas que foram distribuídas em alguns setores que compõe a 
estrutura local – escolas, sindicatos, entre outros.  
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(GONÇALVES, 1998, p. 15). Como mencionado anteriormente, os documentos estavam 
distribuídos entre muitos integrantes do projeto na versão 2007, em especial, com alguns bolsistas 
pesquisadores que foram responsáveis pela transcrição dos depoimentos orais.  

Logo após esse procedimento, foi realizada uma organização desses documentos em 
arquivos com base em seus variados formatos: referenciais teóricos e metodológicos; referenciais 
da historiografia paraibana (fichamentos); trabalhos acadêmicos; depoimentos escritos a partir de 
memórias, entrevistas, fichas cadastrais e diagnósticas e jornais. Após essa primeira disposição, foi 
realizada uma segunda sistematização baseada em eixos temáticos, por exemplo, as fichas 
cadastrais e diagnósticas foram elaboradas para analisar aspectos da educação que abrangessem 
tanto o núcleo urbano, quanto rural.  

Dessa forma, além da classificação estrutural dada pelo documento, realizamos uma 
segunda sistematização que delimitou de forma mais precisa elementos importantes que 
pudessem colaborar para a análise nossa e de outros pesquisadores. Por fim, foi dado início ao 
processo de digitalização dos acervos a partir das categorias estabelecidas nas etapas anteriores, 
tendo por objetivo a preservação dos documentos e a disponibilização dos mesmos em forma 
impressa e virtual.  

Nesse sentido, é preciso salientar a importância da utilização das novas tecnologias para o 
processo de recuperação e preservação de arquivos e acervos. Uma das questões levantadas pelo 
grupo de pesquisa se referiu ao local em que o acervo documental, resultado desse trabalho aqui 
descrito, seria destinado, bem como, a necessidade de ampliação dessas informações e o seu 
acesso a futuros pesquisadores, considerando que se tornou comum, em outras atuações deste 
mesmo Projeto de História Local a multiplicação de trabalhos acadêmicos5 em História Local na 
UFPB, a partir da experiência vivenciada pelo grupo e dos materiais produzidos pela equipe. 

Por esta razão, e, considerando que em alguns casos foi recorrente a dificuldade quanto à 
disponibilidade dos materiais levantados, já que os mesmos se encontravam unicamente em 
formato impresso e com uma conformação arquivística de difícil acesso6, no Projeto de História 
Local em sua versão PIBIC 2017, entendemos ser necessária a duplicação dos documentos em 
dois acervos, sendo um na UFPB e outro no próprio município, no caso o de Serra Branca. 
Entendemos que assim procedendo podemos evitar uma dispersão documental, ou mesmo a 
ingerência política partidária em acervos históricos, na perspectiva de que o material produzido 
pertence ao município e não a determinada gestão municipal.    

Apreendendo essas problemáticas e buscando considerar o trabalho desenvolvido na 
UFPB, acerca da História Local nos municípios paraibanos, discutimos a possibilidade de inserir 
esses documentos na rede (internet), de forma digitalizada, visando auxiliar novos processos de 
pesquisa, ampliando assim o acesso a esses documentos. Este procedimento é possível devido 
aos inúmeros avanços tecnológicos atuais, que viabilizam uma nova abordagem no que diz 
respeito ao processo de produção, administração e disponibilização das fontes, superando assim 
dificuldades em relação ao armazenamento físico de acervos históricos. 

Dessa forma, o processo de digitalização de fontes e acervos apresenta uma significativa 
relevância devido ao papel preventivo que desenvolve sobre o arquivo. Além de transformar o 
documento físico em um código digital, minimizando assim as ameaças de deterioração, esse 
procedimento tecnológico nos permite o compartilhamento das informações de forma segura e 
instantânea. 

Todavia, no que se refere à disponibilização desse acervo é importante salientar o retorno 
desse trabalho para o município de Serra Branca, na Casa de Cultura Professora Estelita 

                                                           
5 LEITE (2009 e 2012); MOREIRA (2010 e 2012); BISPO (2015). 
6 Como é o caso das produções elaboradas pelo Projeto nos municípios de Pedras de Fogo (1993), Ingá (1993), 
Cabedelo (1996), Conde (1996) e Areia (1998), que se encontram unicamente em formato impresso – tanto o acervo, 
quanto o produto final que foi o livro didático sobre a história desses municípios. 
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Antonino7, local construído para salvaguardar o patrimônio material e cultural serrabranquese, 
inclusive levando em consideração que para que pudéssemos realizar este trabalho contamos com 
a contribuição de diversas pessoas do município que compartilharam suas experiências ao longo 
do processo de constituição político-territorial e do próprio cotidiano da cidade.  

Para exemplificar ao leitor a importância de um projeto como o aqui apresentado 
especialmente no que se refere à sistematização e acessibilidade do corpo documental produzido, 
destacamos que foi realizada a prospecção, organização, impressão e digitalização de 62 
entrevistas/depoimentos que integram o acervo sobre a história do município de Serra Branca, o 
mesmo registrou a narrativa de pessoas de vários segmentos sociais que compõe o local, algumas 
delas inclusive que já faleceram, o que torna esses depoimentos importantes elementos para a 
memória coletiva. 

Tendo por finalidade apresentar os resultados dessa prospecção de forma quantitativa, 
elaboramos uma tabela8 que aponta para dados numéricos dos arquivos ordenados e suas 
respectivas classificações. Esta consideração numérica não representa por si só a importância 
desse acervo, já que o seu conteúdo exprime, com detalhes, elementos imprescindíveis à 
compreensão da história municipal e sua relação com outras espacialidades – estadual, nacional, 
universal, mas, considerar quantitativamente o que pesquisamos revela o volume de material 
garimpado e disponibilizado para professores, alunos e comunidade em geral. 
Tabela 1 – Relação dos documentos encontrados e produzidos para a história de Serra Branca. 

                                                           
7 Esta edificação foi instalada no antigo casarão da família Gaião, no centro de Serra Branca e inaugurada no dia 20 
de abril de 2017. Atualmente abriga o museu iniciado pelas obras do Cônego João Marques e a biblioteca municipal. 
8 É preciso salientar que esta tabela se configura como um pequeno esboço das atividades que foram realizadas pelo 
Projeto, ou seja, nesta não está sintetizado e exposto todo o corpo documental encontrado e produzido pelo projeto. 
Destacamos ainda que não se encontra registrado neste quadro os documentos imagéticos que foram encontrados e 
ou produzidos pela equipe de pesquisa, estes de igual modo, estão disponíveis de forma digital nos dois acervos – da 
UFPB e do município. 
9 Com relação ao acervo sistematizado que denominamos de “Apontamentos da historiografia clássica paraibana”, 
esclarecemos que consideramos, a título desse projeto, que a essa historiografia paraibana diz respeito aos livros de 
história considerados clássicos e que remontam ao século passado e tratam prioritariamente da história de 
constituição do território do estado da Paraíba. 

Formato documental Quantidade 
Nº de páginas 

impressas e 
digitalizadas 

Total de 
documentos   

Apontamentos da 
historiografia clássica 

paraibana9 
13 itens Em elaboração 

2.131  

Fichas de jornais de circulação 
estadual 

222 fichas 
125 – A União 

56 – O Correio da Paraíba 
41 – O Norte 

351 

Jornal de circulação local – Te 
Toca! 

31 edições 
(1980 – 22 edições; 1990 – 9 

edições) 
370 

Fichas cadastrais com 
questionários aplicados com 
vários segmentos sociais do 

município 

54 itens – magistério 
4 itens – sindicatos e associações  
7 itens – entidades e acervos de 

documentos 

209 

Entrevistas e depoimentos 
62 itens 

(50 – entrevistas 
12 – Depoimentos) 

594 
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Fonte: Quadro elaborado pela autora a partir das pesquisas desenvolvidas no projeto. 

 
Com base nos dados apresentados é possível justificar a importância do projeto aqui 

descrito, que de forma muito rigorosa procurou sistematizar, organizar e digitalizar os 
documentos que foram elaborados e produzidos ao longo de sua atuação referente ao município 
de Serra Branca. É necessário salientar a expressiva quantidade de arquivos existentes e a variação 
de formatos, que podem atender a diversos interesses. Dentre os 2.131 arquivos contabilizados, 
16,4% corresponde as fichas de jornais de circulação estadual que foram analisadas pelos 
integrantes do projeto na versão 2007; 17,3% refere-se ao jornal de circulação local Te Toca! que 
foi cedido pelo professor Paulo Giovani e analisado no ano de 2016; 9,8% corresponde as fichas 
cadastrais com questionários aplicados com vários segmentos sociais do município – magistério, 
sindicatos e entidades; 27,8% equivale as entrevistas e depoimentos que foram produzidos no 
ano de 2007 e atualizados nesta última vigência; 21,4% refere-se aos projetos pedagógicos que 
foram desenvolvidos nas escolas do município; e 7% equivale aos variados documentos oficiais 
disponibilizados pela Câmara Legislativa de Serra Branca. 

Todavia, no que diz respeito aos apontamentos da historiografia clássica paraibana e a 

relação dos trabalhos acadêmicos sobre Serra Branca e região é preciso destacar que o trabalho 
efetuado com estes itens tem sido uma atividade permanente de prospecção e identificação, no 
qual buscamos realizar um levantamento acerca das produções acadêmicas existentes que 
abordem aspectos do município e da região ao seu entorno, pois entendemos que os mesmos, 
podem contribuir de maneira significativa na construção da História Local e, por conseguinte, do 
material didático em elaboração.  

Nesse sentido, não consta no quadro acima informações referentes ao número de 
trabalhos, de páginas impressas ou digitalizadas que apontam o levantamento feito com relação à 
produção de trabalhos acadêmicos sobre o município de Serra Branca. Em nosso acervo existe já 
algumas tabelas que assinalam de forma detalhada a relação dos trabalhos acadêmicos – artigos, 
TCC, monografias, dissertações e teses. Esses trabalhos, resultado de pesquisas de graduação e 
pós-graduação, de igual forma que os documentos apresentados no quadro 1, são de fundamental 
importância para o conhecimento a ser produzido sobre a história do município de Serra Branca; 
mas, optamos nesse artigo por não inserir essas informações pois ainda se encontram em fase de 
conclusão na prospecção de fontes.  
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
 Consideramos que, ao realizar esse trabalho pudemos apreender a função precípua da 
Universidade na nossa formação docente, atendendo a aspectos do ensino, da pesquisa e da 
extensão.  

Imergir na produção historiográfica dos municípios paraibanos, através de um projeto 
como este, nos permitiu alcançar a compreensão de uma história local que escapa da visão 
localista da história e nos coloca na centralidade do fazer histórico. 

Os documentos produzidos e disponibilizados ultrapassam a produção do material 
didático – motivo primeiro deste projeto, permitindo renovada escrita e interpretações para a 
história do município, para a história local. Manter a duplicidade do acervo produzido – na UFPB 
e no próprio município, e, disponibilizá-lo em sua totalidade na rede mundial de computadores se 

                                                           
10 “Matinore” (2005) e “Conhecendo o nosso município” (2007), ambos desenvolvidos por iniciativa de um 
professor de história - Juarez Ribeiro de Araújo, em escolas públicas no município.   

Projetos pedagógicos 
realizados nas escolas no 

município10 

2 projetos didáticos 
 

457 
 

Variados documentos oficiais 
do legislativo serrabranquese 

58 itens 
(Código de Postura e livro da 

legislatura) 
150 
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caracteriza oportunamente como possibilidade para a construção da história no cotidiano de 
professores, estudantes e da comunidade em geral.  
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GENTRIFICATION NO CENTRO HISTÓRICO DE JOÃO PESSOA1 
 

Diego Amorim Novaes2 
 
A política da preservação do patrimônio cultural possui uma história longa e diversificada. 

Remete, antes de sua institucionalização, à prática de conservação dos antiquários e humanistas 
do Quattrocento que uniram a valorização artística de monumentos ao desejo de investigar os 
resquícios de uma cultura que não mais existia. Unia-se assim o valor artístico ao histórico e 
criava-se o que Françoise Choay (2012) define como monumento histórico.  

Apenas durante a Revolução Francesa (1789), no entanto, é que os bens se tornam objeto 
de interesse público e são vinculados à legislações específicas de proteção. Em função da 
necessidade de preservação dos bens confiscados à nobreza e ao clero do vandalismo insurgente, 
o governo revolucionário francês criou a Comissão de Artes (1793) e a incubiu da atribuição de 
valor público aos móveis e imóveis selecionados, que passaram a possuir valor político e 
nacionalista. A partir daí o modelo francês de proteção do patrimônio cultural se espalhou e 
diversificou, sendo apropriado por países europeus e americanos.  

Depois da II Guerra Mundial, o caráter patriótico do patrimônio cultural foi intensamente 
criticado em vista das consequências ultraconservadoras do nacionalismo durante a primeira 
metade do século XX. Tornou-se então urgente a formulação de categorias, metodologias e 
legislações de reconhecimento e preservação de um patrimônio que contribuisse para união dos 
povos humanos, superando os limites nacionais, mesmo reconhecendo as singularidades de cada 
cultura. Há um esforço nessa direção por parte de órgãos internacionais voltados para a cultura, 
como a Organização das Nações Unidas (ONU) com a figura dos direitos culturais, e  a 
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) com a figura 
do Patrimônio Cultural da Humanidade. 

Dois marcos desta nova fase da categorização do patrimônio cultural são as conferências 
de formulação da Carta de Veneza (1964)3 e das Normas de Quito (19674). Na primeira, há o 
acréscimo de valores socioculturais, etnológicos, arqueológicos, científicos e ecológicos à figura 
do patrimônio. Há também o alargamento da noção de monumento para seu entorno, abrindo o 
pressuposto para o desenvolvimento da ideia de sítio histórico urbano. Na segunda, oficializou-se a 
adesão dos países americanos aos ideais da Carta de Veneza e alargou-se a noção de monumento 
à manifestações culturais dos séculos XIX e XX. Esse alargamento possibilitou o 
reconhecimento de monumentos representativos das linguagens artístico-arquitetônicas eclética e 

                                                           
1 Trabalho orientado pelo Prof. Dr. Ângelo Emílio da Silva Pessoa, docente vinculado ao Departamento de 
Licenciatura em História do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes da UFPB. 
2 Granduando em Licenciatura em História pela UFPB e bolsista PIBIC 2017-2018 sob a orientação do Prof. Dr. 
Mauro Guilherme Pinheiro Koury, no GREM Grupo de Pesquisa em Antropologia e Sociologia das Emoções da 
UFPB. Este artigo é uma reflexão parcial do projeto de pesquisa A produção acadêmica da UFPB campus I sobre a cidade de 
João Pessoa, na qual estou vinculado como bolsista PIBIC. 
3 Carta de Veneza – Carta internacional sobre conservação e restauração de monumentos e sítios: documento formulado durante o 
II Congresso Internacional de Arquitetos e Técnicos em Monumentos Históricos, promovido pela UNESCO, UIA e 
ICOMOS. 
4 Reunião sobre conservação e utilização de monumentos e lugares de interesse Histórico e Artístico organizada pela 
Organização dos Estados Americanos (OEA) em 1967. 
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moderna. O documento também definiu três zonas de proteção patrimonial: proteção rigorosa, 
proteção ou respeito e proteção da paisagem urbana. 

A partir dessas determinações, verifica-se o fomento de políticas de 
revitalização/recuperação que enxergam as áreas protegidas como mecanismos de acumulação de 
capital e desenvolvimento sócio-econômico através de sua integração ao tecido urbano por meio 
da promoção do turismo e de atividades culturais. “Divulgava-se e ampliava-se a noção de que os 
bens culturais são recursos econômicos, da mesma forma que as riquezas naturais dos países.” 
(Scocuglia, 2004, p. 43). O desenvolvimento e adoção da noção de Patrimônio Cultural da 
Humanidade durante a segunda metade do século XX, representada pela Conferência Geral da 
Unesco de 1972, Convenção relativa à proteção do patrimônio mundial cultural e natural, contribuiu para o 
fomento do turismo internacional . Assim, como expõe Scocuglia (2004), aliado à 
globalização instala-se um sistema de competição mundial entre cidades para atração de público 
consumidor de frequência. Incentiva-se a valorização da memória, do passado e da história na 
medida em que se transforma os sítios urbanos protegidos, bem como as manifestações culturais 
atreladas ao espaço, em larga medida em mercadoria.  

No Brasil, a aplicação desse modelo de proteção patrimonial baseado na revitalização 
e/ou gentrificação de sítios históricos urbanos pode ser identificada a partir da década de 1990 
(Scocuglia, 2004, p. 52).  Quando aplicada em países ditos periféricos dentro do sistema global, 
essa política, idealizada em países europeus e norte-americanos, gera distorções sócio-econômicas 
em função dos problemas sociais e espaciais presentes na estrutura desses locais.  

No entanto, a partir desses processos de revitalização também parece haver um 
afloramento de organizações sociais, como associações e sindicatos, interessados em participar 
ativamente das discussões e proposituras a respeito das medidas a serem implementadas em 
função da revitalização. Isso parece ocorrer pelo teor largamente simbólico das ações de 
recuperação, na medida em que, para justificar as reformas, precisam destacar o passado e a 
história do local, executando ações de retradicionalização e relocalização do passado (Scocuglia, 
2004).  

Na cidade de João Pessoa, Paraíba, está em curso desde 1987 um processo de 
revitalização de seu Centro Histórico, iniciado a partir do firmamento de um convênio entre o 
Governo do Brasil e o Reino da Espanha e da assinatura de um Termo de Cooperação para a 
realização de estudos e a elaboração de um projeto para reforma da área tombada.   

Nosso objetivo aqui é descrever esse processo multifacetado de revitalização do centro 
histórico de João Pessoa – PB, que dialoga tanto com o capital turístico internacional, através da 
aplicação de medidas de fetichização e higienização do espaço, da história local e do patrimônio 
cultural, quanto com a comunidade local, organizada em associações e entidades diversas, que 
buscam sua autonomia através do resgate e construção de uma história local e da participação 
política e econômica na cidade.  

Já investigamos, brevemente, a história do desenvolvimento do conceito e da política de 
preservação do patrimônio cultural. Para descrever o processo de reforma e proteção 
implementado na capital paraibana no final da década de 1980, pensamos ser essencial 
compreender a história da preservação do patrimônio cultural no Brasil, bem como o 
desenvolvimento urbano da cidade em questão. Nessa narrativa, utilizaremos conceitos da 
geografia urbana como gentrificação – vital para nossa discussão - e suburbanização, que sincroniza o 
crescimento da cidade de João Pessoa com o processo global de expansão do capital durante o 
século XX. 
 De acordo com Fonseca (2017, p. 81), a história da política de preservação do patrimônio 
cultural no Brasil tem início na década de 1920. Embora os grandes museus nacionais já 
estivessem em atividade, não havia meios de proteger os bens, principalmente imóveis, que não 
integravam as coleções. O tema começou a ser debatido a partir de denúncias de intelectuais 
sobre o abandono de cidades históricas. A primeira a ser tombada como patrimônio artístico-
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histórico foi Ouro Preto – MG, a partir do Decreto nº 22928/1933, do então Governo 
Provisório Federal.  
 No entanto, como destaca Chuva (2012), de acordo a primeira versão oficial da história 
da preservação do patrimônio cultural no Brasil – Proteção e revitalização do patrimônio cultural no 
Brasil: uma trajetória5 -, a política remonta à vontade do governador de Pernambuco no século 
XVII, d. Luís Pereira Freire, de preservar as construções holandesas no Recife. Em seu texto, a 
pesquisadora faz uma crítica à narrativa oficial criada que busca retirar autoridade simbólica do 
poeta e intelectual Mario Andrade em função de sua participação na criação do Serviço do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Sphan), através da formulação de seu ante-projeto em 
1936. A fundação do órgão foi consolidada em 1937, a partir do Decreto-Lei 25/1937 cujo texto 
tinha como autor Rodrigo Melo Franco de Andrade. Para a autora, essa associação encobre as 
diversas disputas político-institucionais que se deram a partir de então e incidiram diretamente 
sobre a legislação e a metodologia de catalogação e proteção de bens protegidos. 
 Ainda, a título de ilustração, em 1933, mas instituída apenas em 1934 pelo Decreto nº 
24.735, foi criada a Inspetoria de Monumentos Nacionais (IPM) cuja função era proteger bens 
históricos do saque e comercialização internacional e impedir que edificações monumentais 
fossem demolidas em prol de reformas urbanísticas de teor modernizador. Três anos depois, a 
Inspetoria fora substituída pelo Sphan.  
 Fica claro, então, que a história nacional da proteção de bens artísticos e históricos não é 
precisamente transparente. Disputas institucionais por orçamento e destaque político configuram 
nosso recorte, que Chuva (2012) caracteriza como possuidor de uma memória histórica6 prejudicial 
ao desenvolvimento da área.  
 A narrativa hegemônica da história da política de preservação do patrimônio cultural no 
Brasil divide o período de atuação de órgãos estatais em três fases: a fase heróica (de 1937 a 
1970); a fase moderna (de 1970 a 1990) e  atual (a partir de 1990) caracterizada pelas políticas de 
revitalização e/ou “gentrification”. 
 A fase heróica configura-se pela ação exclusiva de órgãos federais na promoção de 
proteção e na primazia de escolha de prédios institucionais e cidades antigas intocadas 
pertencentes à linguagem colonial de arte e arquitetura. Conforme Motta (1987, p. 108-122; 2000, 
p. 165, apud Scocuglia, 2004, p. 50), a visão predominante dos intelectuais e gestores sobre o 
patrimônio a ser protegido era a de que este deveria ser como “obras de arte acabadas”. Assim, 
“deveriam possuir uniformidade em suas características coloniais”, “estar livres das ameaças de 
crescimento ou de transformações do desenvolvimento” e  as “fachadas eram o foco de atenção 
principal e deveriam manter um cenário colonial, pois este era o valor patrimonial que as 
diferenciava” (Scocuglia, Ob, cit., p. 50). 
 A partir de 1960, o conceito de cidade monumento passou a ser substituído pelo de sítio 
urbano. Assim, o pressuposto de convervação de uma cidade inteira em função de sua valoração 
artística deu lugar à possibilidade de proteção de trechos urbanos em função de sua historicidade. 
Como afirma Scocuglia (2004), citando Motta (1987) e Andrade (1967) 

 
Um novo conceito surgia, segundo Motta (1987), reconhecendo o componenete social 
da cidade, abrangendo um novo conjunto de valores que  justificava o tombamento de 
um sítio urbano por ser “a criação notável e representativa da vida e da organização 
social de um povo, em determinada fase de sua evolução” (ANDRADE, 1967 apud 
MOTTA, 1987, p. 117). (SCOCULIGA, 2004, p. 49) 
 

                                                           
5 Texto publicado pela Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e Fundação Nacional Pró-Memória 
(Sphan/PróMemória) em 1980. 
6 “Na concepção aqui adotada, a „memória histórica‟ é uma periodização construída a posteriori dos fatos em análise, 
que leva ao ocultamento de disputas, dos diferentes projetos e das incertezas do contexto histórico analisado, sendo 
que a própria produção historiográfica aceita tais periodizações sem crítica (Ver Vesentini, 1997).” (CHUVA, 2012, 
p. 148). 
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 Também a partir da década de 1970, o Governo Federal apela aos estados e municípios 
para “que exercessem uma ação complementar ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional – IPHAN, classificando, tombando e protegendo monumentos de interesse regional ou 
local.” (Scocugia, 2004, p. 130)”. 
 Em suma, na segunda fase da história da política de preservação do patrimônio cultural 
brasileiro, verificamos um alargamento conceitual em direção à valoração histórica, abrindo 
espaço para a proteção de novos bens, qualificados como representativos de culturas e modos-
de-fazer do passado. Também identificamos a ampliação de órgãos responsáveis pelas ações de 
proteção com a distribuição de autoridade e funções da União para os aparelhos locais e 
regionais. 
 De fato, em 31 de março de 1971, através do Decreto Estadual nº 5.255 foi criado o 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico da Paraíba (IPHAEP). Em 1978, o órgão adquire 
relativa autonomia e, através do Decreto-Lei nº 7.819, de 24 de outubro, regula-se o 
cadastramento e tombamento de bens culturais, históricos e artísticos no estado através de uma 
legislação especializada.   
 A terceira e atual fase corresponde à política de revitalização baseada na gentrificação. De 
acordo com Le Goff (1996) e Motta (2000), conforme citados por Scocuglia (2004), esta fase 
corresponderia a um retorno à prática dos pressupostos da fase heróica da política de preservação 
do patrimônio cultural brasileiro. No período intermediário – fase moderna, aos valores 
majoritariamente visuais da preservação de bens enquanto obras de arte concluídas e da 
preocupação com a homogeneidade das fachadas dos imóveis protegidos, teria sido acrescentado 
o valor documental e histórico dos bens. Na fase vigente de revitalização, a preocupação seria 
com a relocalização da “tradição como forma de melhor inserir o patrimônio das cidades históricas 
no modelo financiado por órgãos transnacionais que priorizam ações e usos que visem à 
autosustentabilidade econômica da área” (p. 52-53). Ainda:  

 
Mais próxima da visão empresarial e imobiliária, a política de revitalização de áreas 
históricas voltou-se, a partir da última década do século XX, para propostas de 
recuperação econômica e do estoque de construções em seu valor imobiliário. 
Destacam-se espaços e paisagens protegidos pela legislação e localizados em áreas 
centrais ou lugares de origem das cidades, estimulando e promovendo sua conversão a 
novos usos do setor terciário, com ênfase na diversão, no lazer e no turismo. 
(SCOCUGLIA, 2004, p. 153) 
 

 A revitalização das políticas de preservação do patrimônio cultural no Brasil estaria, então, 
atrelada à renovação dos usos de áreas urbanas originárias das cidades e à agregação de valor 
imobiliário. Mas quando e por que essas áreas, amplamente conhecidas como centros históricos, 
perderam sua centralidade? 
 A cidade de João Pessoa foi fundada em 1585, sendo estruturada espacialmente pelas 
quatro ordens religiosas que lá se instalaram (Franciscanos, Beneditinos, Carmelitas e Jesuítas) 
seguindo o modelo colonial em voga durante a unificação das coroas ibéricas de Portugal e 
Espanha (1581-1640). Segundo Batista (1989, p. 19), citado por Koury (2017),  

 
[...] na parte fronteiriça ao rio, no pé da colina, ficava o antigo Porto do Capim e a 
cidade baixa, o Varadouro, onde as atividades comerciais se processavam. Na parte alta 
funcionavam as atividades administrativas e religiosas, bem como a maior parte das 
habitações residenciais. Durante o período de sua formação até meados do século XIX 
a cidade de João Pessoa tinha como principal produto econômico o açúcar, passando 
depois pelo ciclo do algodão.” (KOURY, 2017, p. 71) 
 

 Até 1850, a estrutura da cidade se manteve basicamente a mesma e seu ritmo de 
crescimento foi lento. De acordo com Rodriguez & Droulers (1981, p. 16 apud Koury, 2017, p. 
72), no início do século XIX, a população contava em torno de 3000 habitantes. A partir de 1850 
até a década de 1930, uma série de reformas urbanísticas começou a ser executada na cidade. 
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Foram reformados o sistema sanitário e de provimento de água, a iluminação pública; foi 
realizado o calçamento e alargamento das ruas, o melhoramento de espaços públicos como 
praças e parques, além da modernização dos transportes.  
 Como apontam Araújo e Meneses (2010), tais iniciativas configuram um desejo das elites 
brasileiras do século de XIX por replicar os ideais arquitetônicos e urbanísticos europeus 
associados às noções de modernidade e civilização. As reformas tiveram início em 1857, quando 
a Assembleia Provincial “aprovou uma lei autorizando o então preseidente Henrique de 
Beaurepaire Rohan a fazer um levantamento da planta da cidade com vistas à promoção do 
alinhamento das ruas e designação das praças.” (p. 20) 
 “Essa expansão urbana do final do século XIX, contudo, não destruiu o espaço colonial, 
núcleo antigo da então cidade da Parahyba. Isso só veio a ocorrer em grande parte nas reformas 
posteriores” (Scocuglia, 2004, p. 97) quando, nas décadas de 1920 e 1930, realizaram-se 
demolições de velhos sobrados comerciais na cidade em favor da construção de edificações 
exemplares da fase art decó e art nouveau, protomodernismos da linguagem eclética da arquitetura 
européia. Dentre essas reformas, foi realizado o alargamento das ruas Maciel Pinheiro e João 
Suassuna, a partir do qual foi construída a praça Anthenor Navarro. Também houve reformas desse 
tipo na rua da Areia e no Largo de São Frei Pedro Gonçalves, onde foi construído o Hotel Globo, a Casa 
Nº 2, a Igreja e as demais residências que rodeiam o largo.  
 Com esse processo de modernização estética7, a partir das últimas décadas do século XIX, 
verificou-se na cidade uma intensificação comercial, sobretudo na cidade baixa, e os bairros de 
Trincheiras e Tambiá começaram a crescer a abrigar a população mais abastada da cidade 
(Scocuglia, 2004, p. 97). Em par com esse movimento, houve a expulsão dos moradores pobres 
que ocupavam essas localidades para regiões mais afastadas, como Jaguaribe, Cruz das Armas, 
Ilha Zé do Velho, Bombadeiro, Róger e outros (Koury, 2017, p.43-44). Entre os anos de 1916 a 
1924, foram abertas as avenidas João Machado, Epitácio Pessoa e Maxímiano de Figueiredo, 
indicando os eixos leste e sul por onde a cidade iria se desenvolver. Entre as décadas de 1910 e 
1950, foram realizados obras como a fundação do Parque Solón de Lucena e a urbanização da 
Lagoa, a construção do Parque Arruda Câmara e o Ponto de Cem Réis.  
 Nas décadas seguintes, intensificou-se o processo de perda de centralidade do centro 
comercial de João Pessoa, como sintetiza Koury (2017, p. 76): 

 
O calçamento das Avenidas Epitácio Pessoa em 1954 e Beira Mar, em 1956, facilitou a 
locomoção da população para a orla marítima. Neste cenário, as áreas que 
compreendiam os arredores da extensa avenida que ligava a cidade até a praia, 
tornaram-se muito valorizadas. Durante o correr dos anos 1960 residências de alto luxo 
começaram a ser construídas ao longo de toda a Avenida Epitácio Pessoa, porém, 
como informa Silva (1997, p. 181), já nos anos de 1970 a população de maior poder 
econômico da cidade começou a migrar em direção a orla marítima, e as casas luxuosas 
ao longo da Epitácio transformaram-se, aos poucos, em estabelecimentos comerciais. 
Neste período se desenvolvem os bairro de Cabo Branco e Tambaú, bem como os de 
Manaíra, Bessa e, nos anos noventa, o de Intermares, já invadindo a fronteira com o 
município de Cabedelo. (KOURY, 2017, p. 76) 
 

 Além das atividades comerciais, o Varadouro na cidade baixa e o centro na cidade alta 
também desenvolveram atividades de  prostituição  que, nas décadas de 1950 e 1960, 
contribuíram para incentivar a criação da imagem do centro como um local degradado, 
despovoado e marginal. De fato, as sociabilidades ligadas a essas atividades, comércio e 
prostituição, determinavam que, durante o dia, o centro seria ocupado por deslocamentos 
intensos, barulhentos e heterogêneos, e à noite, pela boemia e a degradação moral (Scocuglia, 

                                                           
7 O “discurso modernizador” também incidiu sobre os costumes e práticas da sociedades, através do disciplinamento 
do convívio público Araújo e Meneses (2010, p. 22), além de sobre a economia, com a reforma do maquinário 
industrial e a diversificação das atividades produtivas, bem como a criação de asilos e casas de mendicância para 
disciplinar a mão-de-obra no pós-Abolição (Koury, 2017, p. 35).  
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2004, p. 98-99). A pesquisadora ainda afirma que até meados da década de 1970, para a 
população local, o bairro ainda mantinha sociabilidades similares às de qualquer bairro típico da 
cidade paraibana: “Havia missas na Igreja de São Frei Pedro Gonçalves e o comércio varejista, 
bem como as principais atividades de serviços ainda não haviam se deslocado de forma mais 
intensa para outros bairros na direção das praias.” (p.115).  
 No entanto, a consolidação da imagem de degradação, bem como a “ausência de 
benefícios públicos, mas nunca de pessoas” (p. 90), foi argumento para a implementação das 
reformas do Projeto de revitalização do centro histórico de João Pessoa (1987). Argumentava-se que, a 
requalificação do aparelho urbano, praças, monumentos, áreas verdes, estruturas tombadas etc., 
voltada para o turismo e a recuperação econômica promoveria renovação dos usos habitacionais, 
comerciais e de serviços. “Estava em curso o processo de reinvenção do lugar, deslocando para a 
esfera do consumo os sentidos tradicionais de sua história.” (Scocuglia, 2004, p. 117). 
 Em 1987, no dia 9 de abril, foi firmado em Brasília um Convênio de Cooperação para a 
Realização do Estudo de Revitalização da Cidade de João Pessoa8 entre o Governo da República 
Federativa do Brasil, representado pelo Ministério da Cultura, através da Secretaria do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional, e o Governo do Reino da Espanha, através do Departamento de 
Cooperação Cultural do Instituto de Cooperação Ibero-Americana (ICI). Nele estava acordado o 
período de atuação conjunta, as atribuições de cada parte, a equipe a ser formada para a 
elaboração do estudo, o orçamento e as contrapartidas.  
 

 
(BRASIL, 1987) 

 

 A equipe de trabalho indicada pelo documento deveria ser formada por: dois Arquitetos-
Diretores, um brasileiro e um espanhol9, um engenheiro especialista em meio ambiente, uma 
equipe sócio-econômica, um historiador, um acessor legal especializado em legislação brasileira, 
dois desenhistas, uma secretária, um fotógrafo e um tradutor. O Governo espanhol ficaria 
responsável por arcar com os custos do Arquiteto-Diretor espanhol, fornecer duas bolsas de 
estudo no valor de 50 mil pesetas mensais por seis meses, a dois Arquitetos designados pelo 
Governo do Estado da Paraíba e pelo Instituto do Patrimônio Histórico do Estado da Paraíba, e 
fornecer 300 mil pesetas para o estudo sócio-econômico, 300 mil pesetas para o estúdio 
fotográfico e 200 mil pesetas para material especializado em desenho.  
 O Projeto formulado foi estrurado em quatro fases: (1) Informação: levantamento de 
dados históricos, sócio-econômicos e ambientais, das características arquitetônicas, artísticas e 
tipológicas da estrutura urbana do Centro histórico com o cadastro de 2.193 edificações e 180 
fichas de trechos de ruas.; (2) Diagnóstico: elaboração de diagnóstico com os fatores físicos e 
sócio-econômicos que promoviam a descaracterização do Centro histórico da cidade; (3) 
Apresentação de propostas: proposição de medidas de reabilitação do uso do espaço público, 

                                                           
8 BRASIL. Convênio MinC nº001/87. Convênio de Cooperação entre o Governo da República Federativa do Brasil 
e o Governo do Reino da Espanha para Realização do Estudo de Revitalização da Cidade de João Pessoa, Paraíba. 
9 Foram designados os arquitetos José Saia Neto, responsável pelo escritório técnico da Fundação Nacional Pró-
Memória na Paraíba, e Maria Luiza Cerrilhos, indicada pelo Instituto de Cooperación Iberoamericana – ICI. 
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zoneamento urbano, reordenamento do sistema viário, determinação de área de pedestres etc.; (4) 
Normatização: foi elaborada uma Normativa dividida em três níveis: normas gerais, normas por 
quadras (87 no total); normas específicas por lotes (2.193 no total). (Scocuglia, 2004, p. 144-145) 
 A pesquisa sócio-econômica abarcou o perímetro delimitado de 117 ha e 80 quadras e 
voltou-se, majoritariamente, para a identificação das condições de vida da população residente. 
Foi constatado que, entre 1980 e 1987, o Varadouro perdeu 30,5% de sua população. Tal 
fenômeno foi atribuido à deterioração  da qualidade de vida no Centro histórico a partir da 
expansão comercial local e da substituição de prédios residências por de serviços.  
 

 

          
(Tabelas referentes às pesquisas de diagnóstico sócio-econômico do Centro histórico de João Pessoa.) 

(SCOCUGLIA, 2004) 

 
Os seguintes problemas relativos à paisagem urbana, foram identificados: 

 
falta de integração rio-cidade; substituição progressiva e acelerada da estrutura urbana 
edificada tradicional; implantação abusiva dos usos comerciais, são só por ambulantes, 
mas pelo próprio comércio formal, com placas inadequadas, com lojas aumentando a 
superfície de vendagem para as ruas; lixo e excesso de barulho; ocupação das praças 
para usos privados (principalmente Anthenor Navarro, Álvaro Machado e Pedro 
Américo); congestionamento generalizado do trânsito urbano durante o dia; invasão 
urbana por instalações elétricas como postes, cabos, transofrmadores; alteração da 
malha urbana pelos viadutos (dois viadutos atravessam a área central em trechos 
importantes com patrimônio urbanístico e arquitetônico da cidade, o Viaduto Miguel 
Couto, vulgo Terceirão, e o Viaduto Damásio Franca); falta de definição de uso do solo 
dos edifícios “singulares” (Convento de Santo Antônio, Igreja de São Bento, Casa da 
Pólvora, Fábrica de Caju Tito Silva, Igreja de São Pedro Gonçalves, Hotel Globo, entre 
outros) que, por falta de acordo entre instituições (Ministério da Cultura, Bispado e 
Governo do Estado, permaneciam fechados e sem uso, até mesmo depois de 
restaurados. (SCOCUGLIA, 2004, p. 163-164) 

  
 A partir da formulação dos relatórios e diagnósticos das condições sócio-econômicas e 
urbanísticas da área delimitada como centro histórico compreendida pelo bairro do Varadouro, 
tratou-se de implementar as alterações previstas. Uma das primeiras reformas programadas para a 
praça Anthenor Navarro foi a retirada de um posto de combustíveis instalado em seu centro. Sua 
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remoção foi conflituosa pois, apesar de depender do apoio da Prefeitura Municipal de João 
Pessoa já que a área em que se instalara fora classificada como zona especial de proteção pelo 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba – IPHAEP, sofreu forte 
críticas por parte de comerciantes locais que reclamavam a respeito do impedimento de tráfego 
de automóveis no local. (Scocuglia, 2004, p. 171) 
 Assim resume a pesquisadora a respeito da primeira fase do processo de revitalização do 
Centro histórico de João Pessoa: 

 
As dificuldades foram tantas que, nessa primeira fase, foram executadas apenas as 
restaurações mais urgentes sob ameaça de descaracterização do patrimônio histórico e 
artístico em nível nacional e estadual, bem como aquelas obras consideradas elementos 
catalisadores em relação à atração e dinamização dos núcleos históricos. 
(SCOCUGLIA, 2004, p. 169) 

 
No entanto, uma conjunto significativo de praças e monumentos passou por processos 

de revitalização, como segue nas tabelas das imagens a seguir: 
 

 
(Tabelas referentes às revitalizações e reformas de monumentos e praças do Centro histórico de João Pessoa.) 

(SCOCUGLIA, 2004) 
 
A partir de 1996, Scocuglia (2004), descreve uma nova fase do Projeto de revitalização do 

Centro histórico de João Pessoa. Esta é caracterizada por uma presença mais ativa dos poderes 
públicos brasileiros, em especial a Prefeitura Municipal de João Pessoa, pela formulação de 
planos estratégicos de revitalização e pelo interesse de destaque de reformar a praça Anthenor 
Navarro e o Largo de São Frei Pedro Gonçalves. Outra característica marcante da nova fase, foi 
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uma maior integração de atores sociais como artistas, comerciantes, boates, editoras, turistas, 
associações e sindicatos ao processo de revitalização.    

A Prefeitura de João Pessoa, através da Fundação de Cultura de João Pessoa – Funjope –, 
realizou uma série de eventos culturais como parte do estratégias do Projeto (1987) de reavivar o 
centro histórico.  Dentre as atividades promovidas tiveram destaque as festas juninas, as prévias 
carnavalescas, os festivais de jazz, a festa do Auto de Deus, no período do Natal, festivais de 
cinema e dança, bem como teatro, mostras de artes plásticas, além da instalação de bares 
(Parahyba Café e Engenho do Chopp), uma loja de artesanato  e design (Mixtura Filipéia), quatro 
galerias de arte e atelier na praça Anthenor Navarro.  

No entanto, apesar da aplicação de verbas para reforma da estrutura urbana do Centro 
histórico de João Pessoa, bem como a promoção de atividades culturais para a estimulação ao 
convívio público, essas ações fazem parte de um modelo de revitalização baseado no consumo de 
frequência e na gentrificação.  

Esta, por sua vez, como expõe o Verbete do site do Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional, formulado pelo pesquisador Emanuel Braga consiste no “deslocamento, 
processual ou súbito, de residentes e usuários com condições de vida precárias de uma dada rua, 
mancha urbana ou bairro para outro local para dar lugar à apropriação de residentes e usuários 
com maior status econômico e cultural.”10 
 Assim, diferentemente de como é exposto, a região alvo do Projeto de revitalização do Centro 
histórico de João Pessoa (1987), em especial a praça Anthenor Navarro e o Largo de São Frei Pedro 
Gonçalves, são é um conjunto urbanístico representativo das origens da cidade. Mas, por outro 
lado, trata-se de uma região reformada nas décadas de 1920 e 1930 a partir de ideais 
modernizadores, responsáveis pelo deslocamento compulsório dos habitantes pobres da região, 
configurando o que Sococuglia (2004, p. 86) configura como proto-gentrificação. 
 Dessa forma, faz-se necessário a investigação do Projeto (1987) na medida em que este 
pode ser um dos esteios das políticas neo-liberais de valorização imobiliária a partir do 
deslocamento da população pobre e do acobertamento dos problemas sociais presentes na cidade 
de João Pessoa na Paraíba. 
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DISCUTINDO FONTES E DOCUMENTOS NO SÉCULO XXI A PARTIR DA 
POÉTICA DE MEDEIROS BRAGA: UMA VIA DE MÃO DUPLA ENTRE A 

HISTORIOGRAFIA E O CORDEL BRASILEIRO 
 

Paulo Gracino da Silva1 
 
Resumo: Neste artigo é apresentada uma abordagem teórica em torno da produção historiográfica, enfatizando 
tanto a importância da literatura de cordel como documento sócio histórico quanto a da historiografia como fonte de 
pesquisa para os “ditos” poetas populares nordestinos. A partir da historicidade da própria história é possível 
mostrar a relação (às vezes recíprocas, às vezes contraditórias) entre a poesia e a historiografia, partindo dos tempos 
de Heródoto e Tucídides (em que a história surge em oposição à poesia); passando pela história que ora se dizia 
política, religiosa, filosófica; ora se afirmando ciência; confluindo para uma história econômica, social, buscando a 
totalidade dos fatos; até se fragmentar numa nova história cultural, na qual tudo se adequa ao ofício do historiador. 
Da mesma forma o cordel brasileiro surge como poesia popular (por volta do final do século XIX), servindo de 
instrumento de informação e de propagação dos fatos que marca(ra)m a sociedade dos poetas e leitores/ouvintes - 
além de contribuir para o entretenimento, diversão e alfabetização – indo até ao ponto dele adentrar às universidades 
e dos graduados ingressarem como poetas cordelistas (entre as décadas de 1970 e de 1980). Nesta abordagem, 
Hartog (2013) contribui para a compreensão da historicidade da história e das fontes; Farge (2011) nos mostra onde 
se pode encontrar a história na atualidade; Le Goff (2012) é o orientador em relação à concepção dos documentos; 
enquanto Certeau é o norte para a escrita da história; e Chartier (2002b) esclarece sobre a apropriação de culturas 
encontrada neste processo. Abreu, (1999), Curran (1988) e Luciano (2012), juntamente com outros pesquisadores da 
área, contribuem com o delineamento da trajetória do cordel brasileiro. É deste ponto, portanto, que é feita a análise 
da poética de Medeiros Braga, pois o cordelista paraibano se apropria dos conhecimentos científicos e da licença 
poética para popularizar os fatos históricos, produzindo novos conhecimentos e mais vestígios para os historiadores, 
no século XXI. 
 

Palavras-chave: Historiografia; Fonte Histórica; Literatura de Cordel. 
 

Em pleno século XXI ainda é bastante comum encontrarmos os leitores tradicionais dos 
tão conhecidos folhetos de cordel, ou folhetos de feiras, como era conhecida a atual literatura de 
cordel. É bastante comum também ainda se perceber a admiração dos leitores pelos personagens 
que marcaram os encontros de boca-de-noite entre familiares e amigos, em meio às rodas de 
leituras desdobradas pelos recantos do Nordeste do Brasil. Personagens matutos e astutos, que se 
desvencilhavam das armadilhas preparadas pelos “doutores” e potentados por meio de sabedorias 
adquiridas com ajuda divina. Heróis e anti-heróis que se misturavam e se identificavam com a 
vida dos sofridos personagens reais que habitavam a realidade sertaneja, sobrevivendo em uma 
região castigada pela força da natureza e pela vontade dos homens. Ou então, heróis que 
enfrentavam forças naturais, sobrenaturais e culturais em busca do amor proibido, ou 
simplesmente em defesa dos bons costumes e da moral. Enfim, em meio aos sonhos, fantasias, 
ficção e realidade, foram muitos os personagens criados por volta do final do século XIX, pelos 
poetas nordestinos, que se misturam a outros que vêm sendo inventados e reinventados ao longo 
deste espaço temporal. 

Quem ainda mantém o gosto pela leitura destas histórias populares,2 em pleno século 
XXI, deve perceber que, mesmo prevalecendo os personagens clássicos – Cancão de Fogo, João 

                                                           
1 Mestrando do PPGH/UFPB - Bolsista da CAPES. 
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Grilo, Evangelista, Juvenal, Pedro Cem, Donzela Teodora e outros – sempre estão surgindo 
novos protagonistas e com características diversas. Nesse sentido, é bastante comum os poetas se 
apropriarem dos acontecidos para levar informação ao seu público leitor, fazendo surgir novos 
personagens reais que têm suas vidas e feitos narrados por meio da estrutura poética do cordel, 
ganhando evidência perante seus leitores e se misturando ao mundo ficcional criado pelo 
cordelistas. 

Pois bem, o leitor do século XXI irá sempre se deparar com esta heterogeneidade de 
personagens, tendo em vista que as produções literárias mudam de acordo com as sociedades e, 
com isso, as histórias clássicas caminham ao lado das que vão surgindo em seus respectivos 
contextos. Nesse âmbito, certamente o leitor da atualidade deve conhecer as obras do cordelista 
paraibano Medeiros Braga,3 que nasceu em 1941, no município de Nazarezinho, na Paraíba, 
residindo atualmente em João Pessoa, capital paraibana, destacando-se exatamente pelo fato de 
produzir histórias baseada em fatos reais. Ou seja, o que caracteriza seus cordéis são os textos 
baseados em eventos acontecidos de cunho sociopolítico, e principalmente a produção biográfica 
de personalidades que simbolizam o movimento de luta e resistência no Brasil e no mundo. 
Enfim, o que diferencia a obra de Medeiros Braga e alguns poetas do século XXI é exatamente a 
fuga da grande tradição de se inventar ou adaptar personagens ficcionais, para se criar “histórias 
bonitas” (como diria Márcia Abreu), trocando-se os personagens clássicos pelos protagonistas da 
nossa realidade – pessoas de carne e osso que vive(ra)m o cotidiano das pessoas comuns, assim 
como são os conhecidos leitores e ouvintes de folhetos de feira. 

Mas como é sabido, não são apenas as criações literárias que mudam de acordo com o 
tempo e o espaço, a produção historiográfica também acompanha tal processo. E isso significa 
dizer que aqueles personagens clássicos (fantásticos, ficcionais, surreais, utópicos), criados lá no 
final do século XIX e início do XX, que por muito tempo foram ignorados pela história 
científica, hoje têm seus lugares reconhecidos nos arquivos dos objetos históricos dos grandes 
historiadores. 

Por exemplo, se o meu objeto de pesquisa são as obras de Medeiros Braga, por entender 
que o mesmo dialoga com a historiografia, produzindo seus textos cordelísticos e fomentando os 
arquivos com novas fontes e documentos para os historiadores, não significa dizer que o defino 
como o pioneiro (nem muito menos o único) nesta atividade. Longe disso... Medeiros Braga 
mesmo sendo um poeta do século XXI, pelo menos em publicação de cordéis, é um indivíduo 
que tem uma grande experiência de vida,4 e, como o próprio afirma, utiliza a sua poesia para 
contribuir com “o processo de conscientização política, sem o qual não haverá organização da 
sociedade... nem saída” (BRAGA, 2010, segunda capa). Ou seja, a sua infância e adolescência 
confluem com o período áureo do cordel brasileiro – da década de 1930 à de 1950 - (GALVÃO, 
2001), tendo também vivenciado o contexto em que a produção cordelística entrou em declínio 
(a partir da década de 1960) ao ponto de alguns poetas e pesquisadores chegarem a anunciar a sua 
morte no início dos anos de 1980 (CURAN, 1998). Assim sendo, sabe-se que Braga também 
assistiu às transformações ocorridas nas produções de folhetos a partir da década de 1970, 
vivenciando o grande momento em que a (já denominada) literatura de cordel adentrou às 
universidades, abrindo-se também para o ingresso de graduados, que naquele contexto passaram 
a engrossar o caldo da já tão difundida literatura de folhetos nordestinos (ABREU, 1999).5 Isto é, 

                                                                                                                                                                                     
2 Como não adentrarei à discussão em torno dos conceitos de cultura erudita e popular, denominarei nesta 

comunicação a literatura de cordel como “literatura popular” (ou cultura popular) por entender que foi esta a 
classificação estereotipada entre pesquisadores e poetas cordelistas. 

3 Membro da Academia Brasileira de Literatura de Cordel (ABLC) desde 2013, tendo uma produção que ultrapassa 
os 150 títulos de cordéis. 

4 Medeiros Braga é economista, romancista, poeta e técnico junto a pequenas comunidades rurais, e também exerceu 
a função de professor (BRAGA, 2006). 

5 Há quem diga que o termo literatura de cordel foi introduzido no Brasil por Teófilo Braga e adotado por Sylvio 
Roméro ainda no século XIX, mas entre poetas, leitores, ouvintes e grande parte dos estudiosos, os nomes mais 
comuns eram folheto, folheto de feira, folheto nordestino, romance, romance em verso, história em verso, livrinho 
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Braga faz parte desse grupo de letrados que, a partir do último quartel do século XX, apropria-se 
dos conhecimentos eruditos para produzir e difundir a literatura popular.   

Para uma melhor compreensão dessa conjuntura, voltemos cerca de cem anos na 
trajetória do cordel brasileiro, quando, na década de 1880, Sylvio Roméro6 expunha suas 
pesquisas sobre a literatura popular no Brasil, fazendo menção ora à literatura de cordel trazida 
nas malas dos colonizadores, ora ao cordel brasileiro (como hoje o conhecemos). Ou seja, o 
grande pesquisador, folclorista, poeta, advogado, afirmara à época que “a litteratura (sic) 
ambulante e de cordel no Brazil (sic) é a mesma de Portugal” (ROMÉRO, 1888, p. 342), 
anunciando naquele contexto a decadência desse gênero literário no Brasil, ao mesmo instante em 
que fazia menção ao cordel publicado pelo “Pequeno Poeta João de Sant’Anna de Maria sobre a 
guerra do Paraguay” (sic) (Idem). Ora, o que se percebe é que Sylvio Roméro ao mesmo instante 
em que anunciava a crise da literatura de cordel portuguesa em terras brasileiras, também dava 
indícios de que estava surgindo uma literatura de cordel puramente brasileira - esta que hoje 
conhecemos, com estrutura própria, autores e temas originários da cultura nordestina.7 

Seguindo as primeiras pistas deixadas por Sylvio Roméro, Arievaldo Vianna e Stélio 
Torquato Lima conseguem informações que se transformam em um livro totalmente dedicado ao 
“pequeno poeta” (como assim denominou Roméro), no ano de 2017. Na obra de Vianna e Lima 
(2017), além do folheto A Guerra do Paraguay, está exposta outros títulos que indica o diálogo da 
poesia de Santaninha (alcunha de João Sant’Anna de Maria) com a história explorada pelos 
historiadores. O imposto do vintém, O célebre chapéu de sol de sua Majestade o Imperador, A seca do Ceará, O 
pai da criança, O Russinho, As moças chorando pelo fim do carnaval, são evidências de que a poesia 
popular atualmente pode ser abordada pelo historiador como fonte histórica por se tratar de 
representações da realidade dos poetas, editores e leitores. Ou seja, partindo do pressuposto de 
que “o escritor fala a seus contemporâneos, a seus compatriotas, a seus irmãos de raça ou de 
classe social” (SARTRE, 2015, p. 60-61), vê-se que Santaninha interage com o seu mundo, 
dialoga com a realidade vivida e leva informações para seus leitores, não apenas em forma de 
ficção, mas também como expressão do acontecido, como representação do real. Isso quer dizer 
que o “pequeno poeta” compartilha da ideia de que “a função do escritor é fazer com que 
ninguém possa ignorar o mundo e considerar-se inocente diante dele”, como defende Jean-Paul 
Sartre (2015, p. 30). 

E como fiz menção à ideia de que a poesia de Santaninha poderia ser abordada como 
fonte pelos historiadores, deve-se reconhecer que tal menção serve para explicitarmos como as 
produções historiográficas oficiais sobre o passado mudam de acordo com o tempo e o espaço 
(ou a partir dos interesses das pessoas). E naquele contexto, portanto, nem mesmo as 
informações sobre a Guerra do Paraguai, ou a seca do Ceará e a insatisfação popular contra a lei 
que aumentava as passagens dos bondes e trens em 1879 (traduzida no folheto Imposto do Vintém), 
eventos contemporâneos do Santaninha, poderiam ser tratados como documentos pelos 
historiadores, pois é nessa conjuntura que a história está se firmando como uma produção 
verdadeira e absoluta, inquestionável. Isto é, o final do século XIX e o início do XX é o 
momento em que a História (com “H” maiúsculo) busca o status de Ciência (também com “C” 
maiúsculo) e tem nos documentos oficiais, sobretudo sob a perspectiva política, a sua esperança 
de consolidação como tal (HARTOG, 2013). 

Entende-se até que a história busca se firmar, enquanto ciência, fugindo das antigas 
tradições de se escrever sobre o acontecido. Ou, dizendo de outra forma, a história pretende se 

                                                                                                                                                                                     
de verso, poesia popular e outros mais. Somente a partir da segunda metade do século XX é que o termo literatura 
de cordel começa a ganhar força entre os poetas, leitores e pesquisadores brasileiros, como mostrarei mais à frente. 

66 Nesta comunicação é aplicada a grafia que corresponde ao nome do autor impresso na obra que faço referência - 
Estudos sobre a poesia popular no Brazil (1879-1880). 
7 Sylvio Roméro publica sua obra em 1988, logos após a morte do Santaninha (1827-1883 ou 1884), talvez por isso 

ele anunciasse a “morte” da literatura de cordel, referindo-se ao pequeno poeta e ao cordel português, levando-se 
em consideração que as obras de Leandro só surgiram a partir da última década do século XIX, ficando esse 
espaço temporal se nenhuma produção (conhecida) em folhetos por brasileiros. 
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dissociar da interação mútua identificada historicamente entre a produção do historiador e a do 
poeta. Verificando-se a história da própria história é possível mostrar a relação (às vezes 
recíprocas, às vezes contraditórias) entre a poesia e a historiografia, partindo dos tempos de 
Heródoto e Tucídides, em que a história surge em oposição à poesia; passando pela história que 
ora se dizia política, religiosa, filosófica; ora se afirmando ciência; ora confluindo para uma 
história econômica, social, buscando a totalidade dos fatos; até se fragmentar numa nova história 
cultural, na qual tudo se adequa ao ofício do historiador. 

Dessa forma, o que não era considerado documento pelo historiador (ou pela História 
Ciência) a partir do século XIX, se estendendo gradualmente até por volta do início da segunda 
metade do século XX, passa a ser fundamental para o fazer historiográfico a partir de então. 

Até esse momento, o cordel era estudado pelos folcloristas, sem uma definição mais 
precisa do que seria este modelo de literatura. Assim como fez Sylvio Roméro (1888), viu-se 
Rodrigues de Carvalho (1903), Leonardo Motta (1921), Francisco das Chagas Baptista (1929), 
Camara Cascudo (1939) e outros colocarem o cordel brasileiro e a literatura de cordel portuguesa 
dentro de uma mesma classificação: a popular; anunciou-se poetas de bancada, repentistas, 
cantadores, declamadores e contadores de histórias como personagens folclóricos; enfim, viu-se 
os poetas produzirem, anunciarem, venderem e revenderem seus folhetos sem fazer nenhuma 
menção à literatura (muito menos à Literatura de Cordel) até meados do século XX. 

Como já adiantei, Sylvio Roméro parece ter se referido mais ao termo literatura de cordel 
quando falara da literatura produzida e difundida na Europa.8 E é assim que seguem os demais 
pesquisadores, pois quando referenciam, ainda falam timidamente e sem saber precisamente a 
que estão se referindo. Por exemplo, o poeta popular e autor da obra, Cantadores e Poetas Populares, 
Francisco das Chagas Baptista,9 em 256 páginas desse livro utiliza a palavra “cordel” uma única 
vez, quando descreve a biografia de Leandro Gomes de Barros, afirmando que o mesmo “foi o 
fundador da popular litteratura poetica (sic) de cordel no Nordeste” (BAPTISTA, 1929, p. 114). E 
enquanto isso, a historiografia ainda não aceita este tipo de fonte como documento para seu 
constructo. 

Vale salientar que é nesse contexto que se institui a Escola dos Annales (1929), na França, 
criando novas perspectivas em relação às fontes e abordagens historiográficas. Para Peter Burke, 
a revista foi fundada com o intuito de encorajar inovações na produção historiográfica e suas 
diretrizes podem ser entendidas a partir de três objetivos, por se entender que a história nesse 
contexto deve visar: 

 
Em primeiro lugar, a substituição da tradicional narrativa de acontecimentos por uma 
história-problema. Em segundo lugar, a história de todas as atividades humanas e não 
apenas história política. Em terceiro lugar, visando completar os dois primeiros 
objetivos, a colaboração com outras disciplinas, tais como a geografia, a sociologia, a 
psicologia, a economia, a linguística, a antropologia social, e tantas outras (BURKE, 
1997, p. 12). 
 

  É com essa perspectiva interdisciplinar que a terceira geração dos Annales percebe que 
tudo pode ser objeto de pesquisa do historiador, havendo uma expansão das fontes e dos 
documentos antes rejeitados para tal finalidade. Além do mais, as sociedades vão dando sinais de 
que os esquecidos pela historiografia são dignos de historicidade, ou, dizendo diferente, os 
sujeitos rejeitados pela pesquisa científica têm suas parcelas de contribuição nas transformações 

                                                           
8 De acordo com Roger Chartier (2005) e Márcia Abreu (1999), a literatura de cordel europeia é um gênero editorial, 

criado após a invenção da imprensa por Gutenberg (em meados do século XV), no qual foram feitas adaptações de 
textos eruditos e populares em edições de baixo custo, visando expandir as vendas para as mais diversas classes 
sociais, feitas quase sempre por meio de vendedores ambulantes. Daí, a venda de folhas soltas e folhetos populares 
presos em barbantes (cordões), dando origem ao termo literatura de cordel. 

9 São muitos os pesquisadores que apontam Francisco das Chagas Baptista como um dos responsáveis pela criação, 
sistematização e consolidação do cordel brasileiro, ao lado de Leandro Gomes de Barros, Silvino Pirauá e João 
Martins de Athayde. 
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sociais e se tornam visíveis em meio aos acontecimentos. Elas brotam nas estatísticas e nas 
pesquisas quantitativas, aparecendo nos contextos econômico, político, social e cultural das mais 
distintas sociedades, tornando-se elementos essenciais às discussões em torno da possibilidade de 
se criar uma História Cultural, que culminaram com os debates empreendidos no universo das 
ciências sociais e as ciências vizinhas a partir da década de 1960. 

Enquanto isso, o cordel brasileiro vai sendo visto com novos olhos, conquistando novos 
interesses. Passa a auferir o status de Literatura na obra de Renato Carneiro Campos (1959); nas 
edições da coleção da Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB) – Literatura Popular em Versos10 – 
publicada a partir da década de 1960; nas pesquisas dos estudiosos (as): Manuel Diégues Júnior, 
Ariano Suassuna, Orígenes Lessa, Bráulio do Nascimento, Dulce Martins Lamas, Mark Curran, 
Raquel de Queirós, Sebastião Nunes Batista, Manoel Cavalcante Proença e de outros 
colaboradores da FCRB. E mais, é por volta da década de 1970 que os folhetos começam a 
ganhar (timidamente na quarta capa) a inscrição “Literatura de Cordel”, com os poetas e editores 
adotando e imprimindo sem medo a partir da década de 1980 tal termologia na primeira capa dos 
seus impressos. 

Veem-se agora os cordéis ganharem lugar nas coletâneas de poesia, impressos em 
brochuras nada populares. Enxergam-se mudanças na sociedade nordestina (principal espaço 
geográfico do cordel) e brasileira, passando de uma sociedade rural e (semi) analfabeta para uma 
sociedade mais urbana e alfabetizada. Veem-se os cordéis adentrando às universidade e os 
universitários e graduados penetrando no universo da escrita de cordel.11 Mesmo assim, 
percebem-se ainda as mesmas concepções desencontradas em relação aos cordéis brasileiros e os 
europeus, pois agora é moda repetir o que os cientistas (historiadores, sociólogos, antropólogos, 
linguistas, geógrafos, intelectuais autônomos e outros) afirmam. Mas também se encontram os 
discursos de pesquisadores e poetas cordelistas que discordam e apontam as distinções entre o 
cordel de cá e o de lá.12 O cordelista agora quer justificar e explicar as suas origens (ou a da sua 
poesia) para seus leitores e utiliza o discurso científico como afirmação. Parece que as “histórias 
bonitas” criadas pelos poetas (semi) analfabetos com a ajuda divina de outrora, agora estão sendo 
embaralhadas às “histórias nem sempre bonitas” criadas com ajuda dos “deuses” das ciências 
sociais. Ou seja, a pesquisa científica justifica a importância da poesia popular para a 
compreensão das sociedades abordadas, ao mesmo tempo em que os poetas populares também 
se apropriam das produções científicas para explicar os acontecimentos que marcaram seus 
(ante)passados. E neste “vai-e-vem” cultural os folhetos vão sendo eleitos como documentos 
sociais, como fontes e objetos de pesquisa, como representação da verdade que se transforma em 
verdades oficiais a partir da operação historiográfica (CERTEAU, 1982). 

Mas, curiosamente, é nessa conjuntura que se anuncia pela segunda vez a crise da 
literatura de cordel no Brasil, e agora não se tem dúvidas: é a brasileira que estaria se 
definhando.13 Veem-se as grandes editoras de folhetos desaparecendo aos poucos, ou dando lugar 
às pequenas que se apropriam das novas tecnologias, e os poetas se rendendo aos mimeógrafos e 
máquinas de xérox que colaboram com as fabricações dos (cada vez mais) rudimentares folhetos 
populares – folhetos esses que escapam dos gostos dos agora letrados leitores, talvez mais por 
conta da estética do folheto (suporte físico) do que do conteúdo, sobretudo quando comparados 
aos impressos das luxuosas coletâneas. O tempo passa e a tecnologia modifica a produção dos 
impressos cada vez mais, fazendo com que os cordelistas se adequem aos modernos modelos de 

                                                           
10 Coleção publicada em sete volumes (Tomo I – Estudos; Tomo I – Catálogo; Tomos I, II, III, IV e V – Antologia). 
11 Franklin de Cerqueira Machado – que ora assina seus folhetos como Franklin Maxado, ora como Franklin Maxado 

Nordestino – é um baiano nascido em 1943 e foi o primeiro graduado (Direito e Jornalismo) a se tornar cordelista, 
produzindo e comercializando o cordel no Brasil, a partir da década de 1970. 

12 Na década de 1980 Márcia Abreu (1999) inicia os estudos que apontam as diferenças entre os cordéis portugueses 
e os folhetos nordestinos, referenciando o poeta Rodolfo Coelho Cavalcante, que no ano de 1984 escrevera um 
folheto intitulado Origem da literatura de cordel e a sua expressão de cultura nas letras de nosso país, apontando algumas 
diferenças entre os cordéis daqui e os de lá.  

13 Ver Peregrino (1984, p. 49-50). 
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impressoras operadas pelos mais avançados aparelhos de computadores. Seria, portanto, a 
sobrevivência de uma cultura popular brasileira, iniciada por volta da segunda metade do século 
XIX, apropriando-se dos rústicos materiais e equipamentos disponíveis e condizentes com a 
realidade do contexto14 para tornar concreta uma poesia que já circulava na oralidade de uma 
sociedade arcaica e distanciada do progresso.15 

Nas últimas décadas do século XX ainda se destacam nomes consolidados do cordel 
brasileiro como o de Manoel Camilo dos Santos, José Soares (o poeta-repórter), Rodolfo Coelho 
Cavalcante, Apolônio Alves, Manuel D’Almeida Filho, Gonçalo Ferreira, José João dos Santos 
(Azulão), José Costa Leite, Minelvino Francisco Silva, Raimundo Santa Helena, Francisco Sales 
Arêda, Joaquim Batista de Sena e outros que se aventuram entre a criação de histórias bonitas, 
narração dos fatos acontecidos e adaptações de histórias eruditas e de textos científicos. Isto 
significa que as tradições do cordel ainda permanecem, só que agora recebem um toque a mais 
com pitadas fortalecidas pelos discursos dos cientistas.  

O fato é que, a partir do último quartel do século XX, os poetas tradicionais e pouco 
letrados vão dando lugar aos novos e letrados, ao ponto de se ter uma grande quantidade de 
cordelistas com formação superior produzindo efetivamente no século XXI, como é o caso do 
paraibano Medeiros Braga. 

Medeiros Braga está em plena produção, tendo sido empossado no dia 26 de outubro de 
2013, possuindo na atualidade mais de 150 títulos já publicados. Suas obras, como já adiantei, são 
frutos do conhecimento científico, com seus textos poéticos enunciados a partir de um lugar 
social diferente dos poetas de outrora. Seu posicionamento crítico se aproxima dos métodos 
idealizados para os historiadores, mas sem abandonar os limites impostos pela estrutura 
específica do cordel: rima, métrica e oração. Ou seja, as obras de Medeiros Braga podem ser 
entendidas a partir de um lugar social, uma escrita e uma prática poética, aproximando-se daquilo 
que Michel de Certeau (1982) definiu como operação historiográfica, diferindo apenas da tão 
discutida prática científica. 

No seu catálogo se encontram títulos históricos como: 200 Anos da Revolução Pernambucana; 
Farroupilha: Guerra ou Revolução?; Revolução Praieira; A Revolta do Quebra-Quilos; Guerra de Canudos; A 
Guerra do Contestado; Lampião, rei do cangaço; Ligas Camponesas; 50 anos do Golpe Militar; Campo de 
concentração no Ceará; A fantástica História de Caldeirão; Quem foi Lucas da Feira?; O Cordel da Reforma 
Agrária; Revolução Francesa; O Cordel do manifesto comunista; O Mito da Caverna; e outras histórias 
transcritas para “a versão agradável do cordel” (como ele imprime em seus folhetos), 
demonstrando sua capacidade e domínio sobre a historiografia. Além do mais, Medeiros Braga se 
destaca como biógrafo de personalidades que simbolizam a história de luta no Brasil e no mundo, 
transformando em títulos de cordel a vida de protagonistas como: Frei Caneca – vida e morte em 
cordel; Luiz Carlos Prestes, o cavaleiro da esperança; Zumbi e a República dos Palmares; Dom Helder Camara, 
o profeta da paz; Dom Pedro Casaldáliga; João Pedro Teixeira: herói e mártir das lutas camponesas; Cordel ao 
educador Paulo Freire; Anita Garibaldi, a heroína dos dois mundos; Jesuíno Brilhante, o cangaceiro gentil; Chico 
Mendes, a morte anunciada em cordel; Sócrates: vida e morte em cordel; Vlademir Lenin: revolucionário e 
estadista russo; Nelson Mandela, a luta contra o Apartheid; Cordel Luther King e o apartheid americano; Cordel 
Che Guevara; Rosa Luxemburgo: vida e morte de uma heroína e mártir; e tantos outros nomes que 

                                                           
14 Os primeiros folhetos de Leandro Gomes de Barros, considerado por muitos como o “pai” do cordel brasileiro, 

foram impressos em papel jornal com a capa em papel manilha (de embrulho), inicialmente em prelos industriais 
de alguns jornais de Recife/PE, que, posteriormente, trocaram seus equipamentos por outros mais avançados e 
possibilitaram aos poetas, como é caso do próprio Leandro e outros seguidores, a aquisição dos prelos 
ultrapassados e a instalação de tipografias especializadas em folhetos. 

15 Há quem afirme que o cordel descende dos cantadores repentistas, mas autores como Aderaldo Luciano (2012), 
Idelette Muzart-Fonseca dos Santos (2006) e Márcia Abreu (1999) apontam algumas particularidades que 
distinguem uma cultura da outra. 
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representam as lutas pelo mundo tanto da contemporaneidade do poeta quanto de passados mais 
remotos.16 

Na realidade, o que diferencia os poetas responsáveis pela criação e consolidação do 
cordel brasileiro dos surgidos a partir da segunda metade do século XX (sobretudo a partir da 
década de 1970, quando a história passa a incorporar a cultura popular como fonte de estudo) é 
que aqueles recorriam aos fatos circunstanciais como forma de divulgar o que estava 
acontecendo; era uma espécie de jornal para as populações mais afastadas dos grandes centros 
urbanos; os folhetos eram publicados o mais rápido possível.17 Por exemplo, a guerra de Canudos 
foi transformada no início do século XX em poesia popular por João Melchíades Ferreira da 
Silva, combatente que atuou contra os comandados de Antônio Conselheiro em 1897; Antônio 
Silvino foi tema de vários folhetos de Leandro Gomes de Barros, Francisco das Chagas Baptista e 
João Martins de Athayde, contemporâneos do cangaceiro; Lampião foi bastante explorado 
poeticamente por seus contemporâneos e predecessores. Enfim, enchentes, cheias, secas, 
terremotos, festas, desportos, novelas, visita à lua, lendas populares, figuras atuais ou atualizadas 
(como Getúlio Vargas, ciclo do fanatismo e misticismo, ciclo do cangaceirismo, etc.), tipos 
étnicos e tipos regionais marcaram a produção de folhetos de outrora e veem sendo reeditados 
até os dias atuais. Ou seja, o que buscavam os poetas era informar aos seus leitores o que estaria 
acontecendo em seus respectivos presentes. Muitas vezes os textos ganhavam uma pitada de 
ficção, humor e comicidade, visando agradar seus leitores e ouvintes, pois é sabido que os 
folhetos tinham além da função de informar, também o desejo de divertir e proporcionar o lazer 
às chamadas classes populares. 

Ao contrário daqueles poetas raízes da literatura de folhetos, alguns da geração do século 
XXI, fortalecidos pela tendência científica iniciada por volta da década de 1970, passam a 
apresentar seus cordéis como representação “verdadeira” do passado histórico, perdendo aquele 
desejo de conquistar o leitor por meio de uma “história bonita”, quando as verdades eram 
entorpecidas por conta do uso da licença poética ou do direito estabelecido pela criação literária. 

Nesse sentido, Medeiros Braga se apropria de textos científicos e algumas vezes faz 
questão de identificar seu referencial teórico, como fazem os historiadores profissionais (fato que 
não se vê nos folhetos dos seus antecessores). Por exemplo, no seu O Cordel do Manifesto Comunista 
(2006), Braga apresenta as fontes com as quais construiu o texto cordelístico: os três volumes 
escritos por Karl Marx e Friedrich Engels, Obras Escolhidas; e o livro Marx & Engels, vida e obra, de 
Heinrich Gemkow. 

Mas não é apenas assim, pois Braga muitas vezes também aborda os acontecimentos dos 
quais ele é testemunho, demonstrando querer popularizar alguns temas que ainda permanecem 
como tabu entre as classes inferiorizadas educacionalmente, e principalmente politicamente. Ele 
expõe seus testemunhos sem se aproximar do discurso literário ficcional, de uma maneira 
bastante objetiva e procurando mais a aproximação com o discurso historiográfico. Nessa 
perspectiva, de acordo com Hartog (2013, p. 2003), “ser testemunha nunca foi uma condição 
suficiente, nem sequer uma condição necessária, para ser historiador”, enquanto que para o 
cordelista, enquanto escritor literário, essa é uma das suas contribuições, pois, “a função do 
escritor é fazer com que ninguém possa ignorar o mundo e considerar-se inocente diante dele” 
(SARTRE, 2015, p. 30) e os cordelistas nordestinos sempre estiveram contando e cantando a 
realidade desse povo. 

Enfim, pode-se dizer que os testemunhos, na conjuntura do último quartel do século XX 
e início do XXI, deixam de ser prioridade da literatura de cordel e também são requisitados pelos 

                                                           
16 Suas obras estão catalogadas na Biblioteca de Obras Raras Átila Almeida, na obra Na Memória da tradição 

(ALBUQUERQUE et al, 2016), e algumas disponíveis no acervo digital da Cordelteca do Centro Nacional de 
Folclore e Cultura Popular (http://www.cnfcp.gov.br/interna.php?ID_Secao=65) Acesso em: 30 jun. 2018. 

17 Mark Curran (1984, p. 188) aponta o período compreendido entre 1960 e 1980 como o auge dos folhetos de 
acontecidos. Uma curiosidade, nesse sentido, é que o poeta-repórter - José Soares – durante o período da ditadura 
preparava a biografia de cidadãos importantes, toda escrita em cordel, esperando apenas a hora da morte para 
poder acrescentar o episódio fúnebre e publicar instantaneamente (LESSA, 1984, p. 41). 

http://www.cnfcp.gov.br/interna.php?ID_Secao=65
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historiadores como fontes de estudos. Assim também como são os folhetos que narram e se 
misturam à vida dos nordestinos, no mesmo contexto em que a historiografia também passa a ser 
requisitada pelos poetas (letrados, mas ainda populares) como fonte de pesquisa e base para a 
construção dos versos rimados e metrificados do cordel. Assim sendo, vai-se constituindo um 
círculo, no qual os poetas se apropriam dos conhecimentos historiográficos para a construção das 
histórias de cordel, que por sua vez são apropriados pelos historiadores para a construção da 
historiografia oficial. Entendendo-se, com isso, aquilo que Michel de Certeau tenta mostrar sobre 
a prática científica quando expõe a sua operação historiográfica, defendendo que “o lugar que se dá à 
técnica coloca a história do lado da literatura ou da ciência” (CERTEAU, 1982, p. 78), ou que a 
história pode estar em qualquer lugar - na violência, na guerra, no sofrimento, no silêncio, na 
opinião, na fala, no sexo - como defende Arlete Farge (2011) quando trata dos lugares para a 
história. Noutras palavras, a história pode estar nos rudimentares folhetos popular, ou na 
performance dos vendedores ambulantes que canta(va)m as histórias em busca dos leitores e 
ouvintes, ou na intencionalidade do poeta engajado que busca a conscientização política dos 
jovens no século XXI.18 

Para a produção do conhecimento científico, a problematização das fontes é essencial ao 
historiador, pois os documentos são a representação do passado que se busca escrever. Para Le 
Goff (2012, p. 510) documento é monumento, e “o monumento é tudo aquilo que pode evocar o 
passado, perpetuar a recordação, por exemplo, os atos escritos”. Isto significa dizer que o 
historiador precisa receber a literatura de cordel brasileira como documento e, portanto, como 
um monumento, no entanto, questionando-a, pois nela estão imerso diversos interesses, 
analisando desde o processo criador, passando pelo processo editorial e desembocando no 
processo da leitura, todos carregados de interesses (CHARTIER, 2002). 

Medeiros Braga faz exatamente o inverso do que acabo de explicar. Ele parece levar a 
sério o pressuposto teórico dos historiadores, no sentido de que os documentos precisam ser 
questionados. E mesmo sendo aceito que a literatura seja “uma subjetividade que se entrega sob a 
aparência de objetividade, um discurso tão curiosamente engendrado que equivale ao silêncio” 
(SARTRE, 2015, p. 36), Braga, por exemplo, no folheto sobre Lucas da Feira (um escravo baiano 
que sobreviveu na primeira metade do século XIX) questiona veementemente suas fontes – que 
neste caso é a historiografia. 

No folheto o poeta começa dizendo que: 
 
O povo é quem faz a história, 
A história verdadeira, 
Assim como está fazendo, 
Também, de Lucas da Feira, 
Porque a que foi escrita 
É toda ela restrita 
A uma elite matreira. 
 
Quando a história é contada 
Por quem está no poder 
Ela é toda deturpada 
Pra poder satisfazer 
Uma elite prepotente 
Que pratica, livremente, 
Seus crimes a bel-prazer. 
 
(...) 
 
Nenhum historiador 

                                                           
18 “Quem conhece seu trabalho há de concordar que se trata de uma poesia de cunho político-ideológico, educativa, 

agradável aos apreciadores, e que muito têm contribuído na formação política dos jovens” (BRAGA, s/d, quarta-
capa). 
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Ante o crime transcorrido 
Por estupro, surra, morte, 
Prisão dum povo oprimido, 
Teve a postura chegou 
A taxar o seu autor 
De verdadeiro Bandido (BRAGA, 2016, p. 1-2). 
 

Com esta introdução da poesia sobre o escravo Lucas da Feira fica evidente que Medeiros 
Braga atua como uma testemunha que presenciou uma história na qual a visibilidades dos sujeitos 
ínfimos, desprotegidos social, econômica, política e culturalmente, era ocultada em nome de uma 
história dos grandes homens e dos grandes fatos. Ou seja, ele deixa subentendido que esteve 
presente naquele momento histórico em que a história buscou novas fontes, novas abordagens e 
novos sujeitos, com o cordel também passando por uma reformulação social, interagindo com os 
interesses de uma sociedade mais letrada e que então não podia reagir politicamente em virtude 
da repressão de um governo militar autoritário. 

Portanto, se seus questionamentos são condizentes com os questionamentos idealizados 
pelos historiadores é uma história que só os historiadores profissionais poderão dizer quando 
tomarem seus cordéis como documento histórico, mas o fato é que ele contribui com o 
conhecimento sobre o passado ao se apropriar dos conhecimentos científicos com o desejo de 
popularizar e poder fazer a conscientização política dos jovens no século XXI. Isto significa que 
entre a literatura de cordel e a historiografia existe uma via de mão dupla, fomentando um 
processo contínuo que resulta num benefício mútuo e coletivo. 
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REGISTROS SOBRE AS MEMÓRIAS DA CAPELA SANTA CRUZ DA MARRECA1 
 

Laianny Cordeiro Silva de Souza2 
 
INTRODUÇÂO 
 

Neste artigo apresento parte do percurso de existência e funcionamento da Capela Santa Cruz da 
Marreca e para tanto trago narrativas que me foram apresentadas por meio da pesquisa que realizei sobre 
esta Capela entre 2013 e 2014 no município de Itapororoca (PB). Trata-se, portanto, de um estudo 
voltado, principalmente, para a História Oral e o uso da memória. 

 Inicialmente, busco para fundamentar este trabalho, autores e autoras que trabalharam em obras 
a respeito da memória, dos relatos orais, da construção das narrativas e do personagem narrador a 
exemplo de: Jorge Luis Borges (2007), Guilherme do Val Toledo Prado e Rosaura Soligo (2005), Walter 
Benjamin (1996), dentre outros. Em seguida, me direciono para os vestígios da Capela Santa Cruz da 
Marreca e, desse modo, apresento as entrevistas de sete pessoas que detinham informações sobre ela.  

E ainda, sobre o quesito oralidade e ao fato de transformar aquilo que é ouvido para o escrito, 
esse texto que conta parte da história da Capela Santa Cruz da Marreca enfatiza o papel da escrita na 
contramão do esquecimento.  

 
EXPERIÊNCIA, NARRAÇÃO E MEMÓRIA: FRAGMENTOS DA CAPELA 

  
 

Esta Capela foi erguida envolta de um cruzeiro que lá, há tempos, já existia. Este 
cruzeiro era para informar a morte de um possível indigente que estava passando de 
viagem pelo local com destino ignorado e que pediu, na casa de um dos moradores da 
fazenda, as “tripas” (sementes) de jerimum, que sendo negado pela moradora cujo 
nome, também é desconhecido, caiu logo adiante de tanta fome, vindo a óbito. Tempos 
depois desse ocorrido, a primeira esposa do coronel mandou construir a Capela. (Josefa 
Ferreira)3 
Antes da Capela, tinha somente um cruzeiro, que indicava a morte de Manoel 
Alexandre. Esse homem era muito rico. Ele morava no sítio Riachão e num dia, bem 
cedinho, montado no seu cavalo, com destino a Mamanguape, onde iria comprar 
alimentos para ele e sua família, pois, faltava na região, caiu naquele local com fome e 
morreu. Ele era um homem que tinha dinheiro, mas, mesmo assim, morreu de fome. 
(Maria Bernadete)4 

 

Esses relatos acima apresenta um personagem fundamental nesse texto, ou seja, o narrador. 
“Quem escuta uma história está em companhia do narrador; mesmo quem a lê partilha dessa companhia.” 

                                                           
1 Este artigo detém parte do conteúdo do meu Trabalho de Conclusão de Curso em Licenciatura Plena em História, 
intitulado Memórias da Capela Santa Cruz da Marreca e apresentado em 2014, na Universidade Estadual da Paraíba – 
UEPB, Campus III. 
2 Mestranda em História, na área de História e Cultura Histórica, pela Universidade Federal da Paraíba – UFPB. 
Especialista em História e Cultura no Brasil, pela Universidade Estácio de Sá. Graduanda em Serviço Social, pela 
Universidade Federal da Paraíba – UFPB. Graduada em Licenciatura Plena em História, pela Universidade Estadual 
da Paraíba – UEPB. 
3 Entrevista à autora em 11/08/2013. Josefa Ferreira foi moradora da fazenda Santa Cruz até a divisão das terras que 
aconteceu após a morte do coronel Milton Cartaxo. 
4 Entrevista à autora em 11/02/2014. Maria Bernadete, desde criança, participa dos eventos católicos, juntamente, 
com os seus pais (Manoel Marinho e Maria Helena) que são bastante religiosos. 



 

e-ISSN: 2359-2796, v. 18, n. 1, 2018. XVIII Encontro Estadual de História – ANPUH-PB 

 

268 

(BENJAMIN, 1994, p. 213) Os narradores das memórias da Capela Santa Cruz da Marreca contam o que 
conseguem lembrar das suas experiências nesse lugar. Saliento, pois, que a memória funciona a partir da 
lembrança e do esquecimento, logo, para lembrar é preciso esquecer. Esquecimento esse que não era 
possível de ser realizado pelo personagem Irineu Funes, personagem do conto Funes, o memorioso (2007), de 
Jorge Luis Borges que era um minucioso observador e descritor de detalhes imediatos. 
 Por isso, concluo que, no que se refere ao passado, o que se tem é pequenas porções, “a 
experiência da releitura é apenas um exemplo, entre muitos, da dificuldade, senão da impossibilidade, de 
reviver o passado tal e qual; impossibilidade que todo sujeito que lembra tem em comum com o 
historiador.” (BOSI, 1994, p. 59) E isso resulta em narrativas variadas de como o evento aconteceu, visto 
que, o tempo não retroagirá e a importância dada durante o momento presente onde a mesma situação 
estará sendo descrita não acontecerá da mesma forma e intensidade que na ocasião já passada. 

Friso, ainda, que quando diversas pessoas são chamadas para narrar um mesmo evento, tornam-se 
nulas as chances de que as narrativas saiam iguais. Pois, além do que já foi citado sobre o tempo e a 
importância dada, outro fator que surge nessa situação é o fato de que aquilo que chega a ser importante e 
deve ser comentando na história de um dos indivíduos, pode não ser para os outros. As interpretações de 
um mesmo fato podem ser múltiplas e detalhes importantes que ainda não foram citados podem surgir.  

 “A memória de um indivíduo depende do seu relacionamento com a família, com a classe social, 
com a escola, com a Igreja, com a profissão; enfim, com os grupos de convívio e os grupos de referência 
peculiares a esse indivíduo.” (BOSI, 1994, p. 54) O lugar assumido pelo indivíduo num determinado 
grupo vai deixar transparecer nos seus atos e recordações o quanto de influência ele sofrerá. Quanto mais 
participação e apego aos eventos do grupo, mais sensação de pertencimento o indivíduo sentirá e 
demostrará. 

Assim sendo, os relatos de meus entrevistados e entrevistadas foram distribuídos, neste artigo, na 
pluralidade das suas interpretações. As entrevistas aconteceram em dois dias, sendo que, no primeiro dia, 
foram quatro entrevistados e, no segundo dia, três entrevistados. Não foi obedecido um roteiro específico. 
Levando em consideração que “[...] o ato de contar uma história faz com que ela seja preservada do 
esquecimento, criando-se a possibilidade de ser contada novamente e de outras maneiras.” (PRADO; 
SOLIGO, 2005, p. 53). Busquei entre os sete entrevistados e entrevistadas (Maria das Dores5, Antônio 
Ferreira6 (in memoriam), Josefa Ferreira, Maria José7, Maria Bernadete, Noêmia Amaro8 e Valdeci Pereira9) o 
relato das suas lembranças. De forma que eles e elas iniciassem buscando na memória o que tinha ficado 
sobre a Capela Santa Cruz da Marreca. 

E os registros começaram pelo fato de que a Capela existiu por mais de 70 anos, 
aproximadamente, entre as décadas de 1910-1980 – na Fazenda Santa Cruz, atualmente chamada de 
Fazenda Beira Rio, localizada no município de Itapororoca (PB), antigamente chamada “comunidade” de 
São João Batista, da cidade de Mamanguape (PB). A fazenda se encontrava próxima aos Sítios Carnaúba e 
Lagoa do Saco, cuja propriedade era do senhor Milton Alves Cartaxo (vulgo coronel Milton) e sua esposa, 
a senhora Maria Silvia Nassa Cartaxo (Dona Mariquita). Esta foi citada por Josefa Ferreira, uma das 
entrevistadas para a realização desse trabalho, como a responsável pela ordem de construção da capela. 

Nenhum dos entrevistados ou entrevistadas souberam dizer de forma precisa o ano em que a 
Capela foi construída. Maria das Dores – Dona Dora – que está com mais de 85 anos nos afirmou, “estou 
com essa idade todinha e quando era mocinha está Capela já existia. O povo já fazia procissão para lá, 
rezava terços e fazia novenas.”10 Já Josefa Ferreira acha que “ela existiu por mais de 70 anos,”11 e Maria 
Bernadete, acredita que “essa Capela pode ter sido centenária.”12 

                                                           
5 Maria das Dores foi moradora do Sitio Lagoa do Saco, no período de solteira. Esse Sítio fica próximo do local onde 
a Capela foi construída. Após o seu casamento com Justo Lino, passaram a morar na localidade chamada, na época, 
de Ariado, na comunidade de São João Batista. Hoje, Rua Padre João Madruga, Itapororoca (PB). 
6 Seu Antônio Ferreira é pai da senhora Josefa Ferreira, empregado e, também, morador da fazenda Santa Cruz, 
juntamente, com sua família na época de existência e funcionamento da Capela. 
7 Maria José foi moradora do Sítio Carnaúba, na época de funcionamento da Capela Santa Cruz da Marreca e sua 
frequentadora. 
8 Dona Noêmia Amaro, também foi, moradora da fazenda Santa Cruz, onde lá passou 24 anos de sua vida. 
9 Valdeci Pereira é sobrinho de Dona Noêmia Amaro, que também foi nossa entrevistada. Frequentador da Capela. 
10 Entrevista à autora em 09/08/2013. 
11 Entrevista à autora em 11/08/2013. 
12 Entrevista à autora em 04/02/2014. 
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Entre os entrevistados, também, se encontrava o senhor Antônio Ferreira – Seu Cutia – que nos 
contou que “a capela era próxima ao engenho existente na fazenda e de uma lagoa, onde se tinha muitas 
marrecas13. Por isso, o nome Capela Santa Cruz da Marreca.”14 
 

Imagem 01 - Foto da área onde a Capela Santa Cruz da Marreca foi erguida. Com ênfase na cruz, que 
permanece em pé e que antes fazia parte do altar da Capela 

 
Fonte: Imagem capturada pela autora. (28/02/2014) 

 
Dando continuidade com o relato da senhora Josefa Ferreira, ela diz que, após, construída a 

capela, começaram as rezas e as promessas e, com o passar do tempo, às procissões. Que só aumentaram, 
ao passo que iam sendo alcançados os pedidos. E que os fiéis, em troca dos resultados, depositavam lá 
cabeças, pés, braços, pernas, principalmente feitos de madeira, cortes de cabelos, orações e outros, tudo 
isso dependia da promessa feita. “Nos sábados e domingos chegaram a vir pessoas de outros estados, 
como o Rio Grande do Norte, tamanha era importância do lugar. Lá, o padre Zé Paulo chegou a realizar 
missas, reunindo muitos fiéis.”15 
 Fornecido por Maria Bernadete, o nome completo do Padre chamado por Zé Paulo era “Cônego 
José Paulo de Almeida – in memoriam. Ele ia, no máximo, de três em três meses, fazer missas lá.”16 

Todas as narrativas contadas pelos entrevistados e entrevistadas sobre a origem da Capela, mesmo 
com detalhes particulares, iniciavam com a morte de um homem que deu origem ao cruzeiro, onde depois 
foi construída a Capela. 

 Maria Bernadete alega que 
 
o povo que morava lá, contava sobre a morte desse homem que morreu de fome, e ai, 
essa história logo se espalhou. O fato é que as pessoas que tinham condições não 
reconheceram nele a presença de Deus, deixando que ele morresse de fome. Tendo 
Deus se compadecido desse sofrimento começou a gerar graças no local onde ele foi 
enterrado.17 
 

Já Valdeci Pereira disse que “nessa época teve uma crise de fome e esse homem não tendo se 
alimentado morreu no local onde depois foi feito o cruzeiro para anunciar a sua morte.”18 

Dona Noêmia Amaro continua a entrevista afirmando “era uma Santa cruz, porque, mesmo antes 
da construção, o povo já fazia orações, depois construíram a Capela, ai, ficou Santa Cruz da Marreca por 
causa da lagoa da marreca.”19 

                                                           
13 De acordo com Priberam Dicionário, fêmea do marreco. Espécie de pato de pequenas dimensões (Anas 
querquedula), cujo macho tem cabeça castanha com uma lista branca. Disponível em: 
<www.priberam.pt/dlpo/Marrecas>. Acesso em 27 de janeiro de 2014. 
14 Entrevista à autora em 11/08/2013. 
15 Entrevista à autora em 11/08/2013. 
16 Entrevista à autora em 04/02/2014. 
17 Entrevista à autora em 04/02/2014. 
18 Entrevista à autora em 04/02/2014. 
19 Entrevista à autora em 04/02/2014. 

http://www.priberam.pt/dlpo/Marrecas
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Sobre a realização das procissões a senhora Maria José – Lia – comenta,  
 
algumas pessoas ao fazerem suas promessas e, tendo os pedidos alcançados, 
convidavam outras pessoas para saírem em procissão até lá na Capela, onde a promessa 
seria paga. Lá acendiam velas e rezavam diante de uma cruz onde estava a imagem de 

Jesus Cristo e outra imagem a da mãe dele, Nossa Senhora.20 
 

Já Dona Noêmia Amaro, enfatiza que, 
 
a Capela, no período que morei lá, já funcionava. Eu fui a responsável por fazer muitos 
terços, onde fazia as leituras, assim como, organizei várias novenas do mês de maio. 
Uma vez fui buscar uns anjos na comunidade da Tainha para a coroação que acontecia 
na última noite do mês de maio. O coronel alugou um carro para eu ir, ele gostava da 
presença do povo fazendo as rezas.” 21 
 

Eram muitas pessoas que acreditavam que, indo nessa Capela, seus pedidos seriam atendidos. 
Valdeci Pereira nos disse que “o povo vinha nessa época dos sítios Riachão, Bonita, Arroz, Mulungu, a 
maioria a pé, pelas estradas a fora, para poder participar das rezas.”22 

Todos os anos, num mesmo dia, era feita uma procissão específica, e a entrevistada Maria 
Bernadete acredita que  

 
era em comemoração ao dia em que a Capela fazia aniversário. As pessoas carregavam 
cruz de madeira, pedras, caminhavam descalças, vestiam mortalhas, dentre outras ações. 
Tudo em busca das graças.23 
 

No que diz respeito às promessas, os relatos foram os mais variados e, dentre eles estão o de 
Dona Noêmia Amaro: 

 
Meu filho levou uma furada na perna quando ia subindo no cavalo, num negócio que 
usa no animal, aquela furada virou uma ferida que não ficava boa, aí fiz uma promessa 
que se ele ficasse bom, eu levaria em procissão da minha casa até a capela uma perna de 
madeira e lá faria uma novena. Assim, sai chamando o povo que foi chamando mais 
gente, e muitos compareceram no dia da procissão. Sendo que quando fomos pagar ele 
já estava bom.24 

 

Já Maria José informa o seguinte:  
 
Minha mãe fez várias promessas, mas, as que lembro nitidamente foi quando furei meu 
pé direito com um pedaço de madeira e fiquei sem andar por quase um mês, com ele 
inchado e inflamado, aí minha mãe prometeu que se eu melhorasse levaríamos um pé 
de madeira para a capela. E eu fiquei boa logo em seguida. A outra vez foi quando os 
bichos que ela criava, como galinhas, patos, galinha d’angola e outros, começaram a 
morrer um seguido do outro. Então ela prometeu que se essas mortes cessassem ela 
varreria a capela e o lixo apanharia25 na saia e, assim, ela fez. Cheguei, inclusive, a fazer 
com ela.26 
 

Outro exemplo é o da senhora Josefa Ferreira: 
 

                                                           
20 Entrevista à autora em 11/08/2013.  
21 Esclareço que, uns anjos, nesse relato, significam crianças vestidas de branco e usando asas, que ficam no altar das 
igrejas católicas na hora da cerimônia. Entrevista à autora em 04/02/2014. 
22 Entrevista à autora em 04/02/2014. 
23 Entrevista à autora em 04/02/2014. 
24 Entrevista à autora em 04/02/2014. 
25 Expressão usada quando as mulheres recolhem o lixo na parte de baixo da saia. 
26 Entrevista à autora em 11/08/2013. 
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Meu filho sofria com muita dor de cabeça e eu, com minha preocupação de mãe, 
prometi que se ele ficasse curado desse mal, eu levaria uma cabeça de madeira para 
pagar a promessa e, assim, fiz logo que ele melhorou.27 
 

Maria Bernadete não chegou a fazer promessas para pagar na Capela, mas foi, várias vezes, 
acompanhar seu pai que ia pagar promessas de outras pessoas. Ela narra que “muitas vezes ia lá com meu 
pai, mesmo sendo distante, nós íamos a pé. Dona Noêmia Amaro, que era moradora da fazenda na época, 
chegou a nos servir, na sua casa, refeições como lanches e janta.”28 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Finalizando a entrevista, a senhora Josefa Ferreira nos conta que,  
 
com a morte do “coronel” Milton há mais de 27 anos atrás, suas terras foram divididas 
entre os seus herdeiros. E os moradores tiveram que sair de lá. Assim, a parte onde 
existia a Capela ficou para um de seus filhos, Milton Alves Cartaxo Filho, que não fez 
mais reparos na capela e que, essa atitude, juntamente, com as ações do tempo e dos 
gados que por lá se encostavam às suas paredes, colocaram-na abaixo.29 
 

No entanto, Maria Bernadete apresenta outra narrativa sobre a destruição da capela: “houve uma 
cheia no rio Mamanguape que passa nas terras da fazenda. Essa cheia fez a lagoa transbordar e as águas 
chegaram até a Capela, colocando-a abaixo.”30 

Narrativa que Valdeci Pereira discordou, tendo em vista que “a Capela ficava num local alto e a 
cheia não tinha conseguido colocar água lá. A queda da Capela aconteceu porque não fizeram mais 
reparos.”31 

 

                                                           
27 Entrevista à autora em 11/08/2013. 
28 Entrevista à autora em 04/02/2014. 
29 Entrevista à autora em 11/08/2013. 
30 Entrevista à autora em 04/02/2014. 
31 Entrevista à autora em 04/02/2014. 

Imagem 03 – Foto de uma cabeça de 

madeira e restos de velas depositados na 

base da cruz 

Imagem 02 – Foto de um pé de madeira 

depositado no segundo degrau da base da cruz. 

E mais abaixo, no terceiro degrau, uma vela 

aparentemente recente 

Fonte: Imagem capturada pela autora. (28/02/2014) Fonte: Imagem capturada pela autora. (28/02/2014) 
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Imagem 04 - Foto da estrutura que existe atualmente da Capela Santa Cruz da Marreca 

 
          Fonte: Imagem capturada pela autora. (28/02/2014) 

 
Maria Bernadete, então, finaliza dizendo que “as pessoas que tinham condição mandavam 

materiais para as melhorias da Capela. Acredito que a sua estrutura inicial era rústica, feita de barro. Só 
depois ela veio ganhar o reboco de cimento.”32 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Durante a pesquisa tinha consciência de que não estava em busca de uma verdade universal. Mas 

sim, de vestígios que me ajudassem a fundamentar a construção desta narrativa que será apenas uma 
interpretação das muitas que, certamente, surgirão dada a popularidade dessa Capela entre as pessoas da 
região e da sua importância para a memória e história local. 

 
A recriação de um mundo anterior é importante para o fortalecimento das relações 
sociais, para a constituição de um nós, de um sentimento de pertencimento comum, 
onde o passado deveria ser visto como algo acabado, porém como um tempo possível 
de ser ressignificado, a partir do presente em direção ao futuro. (MORIGI; ROCHA; 
SEMENSATTO; 2012, p. 189) 

 
Deixando, a partir dos resultados aqui obtidos, uma nova fonte para outras pesquisas que irão 

originar em muitas outras narrativas e que podem discordar ou concordar com esta, considerando que a 
História é marcada por seleções que são feitas de acordo com o lugar em que o historiador se encontra. 
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A HISTÓRIA DA SUA CIDADE ESTÁ NAS PESSOAS A SUA VOLTA: A PESQUISA 
SOBRE O ALGODÃO DE INGÁ – PB 

 
José Batista de Lira Neto1 

 
Resumo: Este trabalho tem por objetivo discorrer sobre a História Oral desde a coleta de suas 
fontes até o uso das mesmas. Vale salientar que este texto aborda questões particulares que 
contribuem de forma geral para o trabalho com a História Oral. Ele resulta da minha pesquisa 
sobre a História do Algodão da cidade de Ingá na Paraíba e através dessa pesquisa consegui 
adquirir sugestões para pesquisarmos e trabalharmos com as fontes orais, que por meio deste 
trabalho venho compartilhar com outros pesquisadores. Dialogando com a História Cultural em 
Roger Chartier e com teóricos da História Oral como Etienne François, Janaína Amado, Jorge 
Lozano e José Meihy, mas também com teóricos da memória como Pierre Nora e Michael Pollak, 
este trabalho resulta em um artigo que aborda questões para reflexão do uso e da busca das 
fontes orais. 
 
Palavras-chave: Cidade; História Oral; Memória. 
 
INTRODUÇÃO 

 
Este trabalho analisa a pesquisa oral sobre a História do algodão em Ingá2 na Paraíba, que 

abordou a questão da economia algodoeira nessa cidade, as transformações que essa época trouxe 
para a cidade e sobre as vivências de seus habitantes durante esse período. Que resultou no 
trabalho, de minha autoria, intitulado A ERA DO OURO BRANCO EM INGÁ-PB: caminhos da 
modernidade e declínio da economia algodoeira (1920 - 1983) de 2016. 
 Por mais que desde 1975 tenha surgido na Fundação Getúlio Vargas, o primeiro 
programa de história oral que visava colher as falas de líderes políticos (JOUTARD, 1996), a 
história oral até os dias atuais ainda sofre preconceito por alguns pesquisadores, o que torna a 
discussão sobre a mesma cada vez mais pertinente. Por isso que trabalhos como este que eu vou 
demonstrar ao leitor deve ser lido com atenção, para que através destas sugestões, outros 
historiadores que usam das oralidades venham a surgir dando mais força a esse campo. 
 Vale salientar que a História Cultural abre caminho para as discussões sobre as 
sociabilidades dos sujeitos de determinada época de determinadas cidades. E podemos muitas 
vezes usar das ferramentas da história oral para essas discussões, estabelecendo assim uma relação 
entre essas duas vertentes. Visto que Roger Chartier (1990) nos aponta que podemos pensar 
numa história cultural do social que busca como objeto a compreensão das formas e dos 
motivos, isto é, das representações do mundo social. No qual os atores sociais traduziriam suas 
posições e interesses que entram em confronto, e ao mesmo tempo exercendo a ação de 
descrever a sociedade tal como pensam que ela é. 
 As entrevistas tem esse caráter de buscar através dos atores sociais a descrição da 
sociedade tal como os atores sociais a entendiam. Podemos, então, perceber a abrangência que a 

                                                           
1 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). 
2 Fundada em 3 de novembro de 1840. 
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História Cultural nos fornece para o trabalho com as fontes orais e a liberdade para aceitarmos as 
descrições dos atores sociais através das suas falas e de suas memórias. Usando assim este campo 
da História para discutir temas como a história das cidades e de seus sujeitos. 
 Então ao longo deste artigo irei demonstrar o processo de coleta dos relatos orais da 
minha pesquisa sobre o algodão na cidade de Ingá relacionando com algumas referências sobre 
história oral e fazendo sugestões sobre o trabalho com a mesma e de como devemos tomar esse 
campo da história em nossas discussões. 
 
A TRAJETÓRIA DE UMA PESQUISA ORAL 
 

Ingá teve grande destaque na economia algodoeira paraibana, tendo seu auge na década 
de 1940, visto que nesse período “o Ingá era o segundo maior produtor de algodão da Paraíba” 
(SORRENTINO et al., 1993, p. 52). E em 1983, Ingá receberia o Bicudo (MATIAS, 1984, p. 13). 
Ingá foi a primeira cidade do Nordeste a receber a denominada “praga” do bicudo. Esse inseto 
chamado bicudo atacou as plantações de algodão em boa parte do Brasil, trazendo grandes 
prejuízos para as mesmas. Vale salientar que a Paraíba figurou como o maior estado produtor de 
algodão por muito tempo, até perder seu posto para São Paulo. Isso toma destaque, porque o 
próprio Brasil se destacava na produção mundial de algodão, vendendo-o para várias nações, 
como a Inglaterra. Essas afirmações servem, então, para demonstrar a importância que Ingá tinha 
dentro desse conjunto total, sendo uma peça que completava todo esse sistema da economia 
brasileira e mundial.  

Em caráter mais pessoal, a História do algodão em Ingá me atraia não só pela importância 
em si da cidade, mas também pelas histórias que meu avô José Batista de Lira contava sobre essa 
época, tendo participado da mesma, como trabalhador da empresa algodoeira Anderson Clayton 
que se instalou na cidade em 1936. Ele me contava da época do algodão com felicidade, época 
em que tudo girava em torno dessa mercadoria. O que me dava a inspiração de escrever algo 
sobre esse tema, juntamente com ele e suas memórias, mas infelizmente o destino o levou antes 
que eu começasse a minha pesquisa. Por isso que devemos entender que por mais que pensarmos 
que as pessoas estarão ali como livros de memórias para consultarmos, chegará o dia em que não 
poderemos mais lê-los e por isso devemos procurar preservar a memória dessas pessoas antes 
que elas se percam na poeira do tempo. Contudo não desisti da pesquisa e fui em busca de novos 
atores sociais que me dessem suporte a pesquisa. 

Em 2016 ao ler o trabalho de Sorrentino et al. (1993) denominado Uma História do Ingá vi 
que alguns nomes eram apresentados e entre esses nomes algumas famílias ficavam em evidência, 
o que já nos indica uma alternativa para a pesquisa de fontes orais: ler outros trabalhos para 
encontrarmos nomes de sujeitos ou de famílias de determinada época do nosso objeto de 
pesquisa, para irmos em busca de suas falas. As famílias Alves Trigueiro, Bacalhau, Cândido, Luz 
e Tito são as que aparecem em destaque na década de 1930, mas podemos perceber que o 
período já se distancia de 2016, o que leva-nos a deduzirmos que os sujeitos da época devem 
estar falecidos. O que acarreta em um caminho mais árduo, mas que muitas vezes resulta em boas 
fontes: a entrevista com descendentes. 

As famílias citadas são conhecidas na cidade e facilmente podem ser encontradas. Falando 
com os filhos ou netos, muitas vezes conseguimos adentrar no universo dos atores sociais da 
época que pesquisamos, já que as memórias atravessam gerações. Sabemos que muito do que 
realmente aconteceu, pode vir como uma informação corrompida, mas cabe ao pesquisador 
ponderar sobre as afirmações que serão coletadas, muitas vezes cruzando fontes sobre 
determinada época ou assunto, para deduzir o que deve ser mencionado. 

Jorge Lozano (1996) nos fala sobre “o estilo do analista completo”, nesse estilo os 
historiadores tomam a fonte oral como protagonista, não apenas como apoio. Nele, eles colhem 
e criticam o movimento de produção da fonte oral, além de analisar a fonte situando-a 
historicamente e complementando-a com outras fontes documentais. 
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Acredito que esse seja o caminho que devemos seguir tanto para o caso de analisarmos as 
entrevistas com os sujeitos da própria época, mas principalmente para analisarmos a entrevista 
com descendentes. Já que ao analisarmos, criticarmos e cruzarmos as informações coletadas nas 
fontes orais com as fontes historiográficas podemos ponderar sobre a veracidade da fonte criada. 

No entanto, minha primeira entrevista não foi com os descendentes dos proprietários das 
fazendas algodoeiras, minha primeira entrevista foi com um trabalhador da Anderson Clayton. Já 
que, ao perguntar as pessoas da cidade sobre funcionários que trabalharam na Anderson Clayton, 
firma algodoeira de compra, beneficiamento e exportação de algodão, que se instalou na Paraíba 
em 1935 com a isenção de impostos praticada no governo de Argemiro de Figueiredo e no Ingá 
em 19363, apontaram-me o nome do senhor José Paulo de Santana4. Então no dia 21 de junho de 
2016 fui ao encontro dele para realizar a entrevista. Já com idade avançada, debilitado por 
questões de saúde, mas com mente forte e muita disposição para conversar, realizei minha 
entrevista com José Paulo. Ele me falou sobre o funcionamento da Anderson Clayton, sobre a 
sua vida e sobre a cidade na época. Ao termina-la percebi que o historiador oral deve estar 
preparado para as respostas que atravessam as perguntas. Já que o historiador das oralidades 
consegue coletar muito mais do que queria, se aprender a ouvir. 

Pessoas com idade avançada costumam gostar de conversar sobre os feitos alegres do 
passado e ao perguntarmos sobre determinada época eles vão se lembrar dos mesmos e nos 
contar sobre eles. Devemos escutar esses feitos, pois a resposta para a pergunta que fizemos pode 
estar nas entrelinhas da história que o entrevistado esta a contar.  

A história oral tem um caráter particular à “relação original entre o historiador e os 
sujeitos da história” (FRANÇOIS, 1996, p. 9). Ao relacionarmos de maneira tão próxima com os 
sujeitos da história, os historiadores conseguem estabelecer um contato que atravessa o caráter de 
entrevista e se transforma muitas vezes em conversa. Esse caráter de conversa tem seus pontos 
positivos e negativos. Através das conversas podemos adquirir respostas ou informações sobre 
questões que nem havíamos imaginado para o nosso objeto de pesquisa, mas também podemos 
cair na parcialidade sobre determinada pergunta ou tema inconveniente que acontecia em 
determinada época e por termos estabelecido uma relação tão próxima dos sujeitos, há a 
possibilidade de querermos omitir aquele acontecimento. Então temos de buscar imparcialidade, 
mas também não podemos nos fechar ao que os entrevistados pretendem nos dizer além do que 
queríamos, pois se não tratarmos a fonte com o devido respeito não conseguiremos os resultados 
que planejamos. Como a exemplo, um entrevistado pode não querer lhe dar a informação que ele 
possui devido as interrupções que o pesquisador fez durante a entrevista, por conta de 
determinados momentos que os entrevistados fogem da resposta, tocando em temas não 
referentes a pergunta do pesquisador. E isso é um erro muito comum que devemos evitar. 

Janaína Amado (1993) em sua pesquisa oral sobre a Revolta do Formoso no trabalho Eu 
quero ser uma pessoa: revolta camponesa e política no Brasil, nos fala sobre a dificuldade dela em 
compreender o mundo dos participantes do Formoso. Para transmitir a cultura deles para ela, os 
participantes tiverem de usar de inúmeros recursos. Entre eles, contar sobre as coisas importantes 
das suas vidas. E por mais que ela tenha conseguido coletar as informações sobre a Revolta do 
Formoso, ela admite que os trabalhos acadêmicos não comportam o que muitas vezes 
aprendemos sobre a vida com essas pessoas. Além disso, ela nos demonstra de maneira 
formidável a afirmação a seguir: “Eles não me transmitiram a sua história simplesmente para que 
eu a devolvesse a eles. Eles me transmitiram a sua história para que fosse traduzida e divulgada 
para outros públicos e outros círculos.” (AMADO, 1993, p. 48). 

A história oral além do seu caráter emancipador também mostra a nós historiadores das 
oralidades que não temos apenas o dever de devolvermos o resultado da pesquisa para os atores 
sociais, estamos principalmente incumbidos da tarefa de traduzir a história desses atores para 
outras pessoas, tirando muitas vezes do esquecimento essas memórias que foram coletadas. 

                                                           
3 SORRENTINO, Rossana de Souza (coord.) et al. Uma História do Ingá. Editora Universitária – UFPB, 1993. 
4 Por coincidência ele era amigo do meu avô desde a época da Anderson Clayton. 
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Pierre Nora (1993) nos alerta que a memória está sujeita ao esquecimento, mas ele 
também nos alerta que “a memória emerge de um grupo que ela une” (NORA, 1993, p. 9). Então 
para preenchermos os vazios do esquecimento devemos reunir as memórias de um mesmo grupo 
e relacioná-las. A partir dessa relação juntamente com as fontes documentais podemos selecionar 
as informações coletadas. 

Como a exemplo dos trabalhadores da Anderson Clayton e dos fazendeiros que 
plantavam algodão em Ingá, busquei mais de um representante de cada grupo da sociedade 
daquela época, para que eu pudesse fazer o movimento de cruzamento das falas. Mesmo que 
cada pessoa tenha sua experiência particular, ela possui o que Michael Pollak (1992) chama de 
acontecimentos “vividos por tabela”. 

 
Quais são, portanto, os elementos constitutivos da memória, individual ou coletiva? Em 
primeiro lugar, são os acontecimentos vividos pessoalmente. Em segundo lugar, são os 
acontecimentos que eu chamaria de "vividos por tabela", ou seja, acontecimentos 
vividos pelo grupo ou pela coletividade à qual a pessoa se sente pertencer. São 
acontecimentos dos quais a pessoa nem sempre participou mas que, no imaginário, 
tomaram tamanho relevo que, no fim das contas, é quase impossível que ela consiga 
saber se participou ou não. (POLLAK, 1992, p. 201) 
 

Ao adentrar na pesquisa do algodão em Ingá, busquei, então, relatos de participantes do 
mesmo grupo. Das famílias que cultivavam algodão falei com: Antonio Tito Filho, que pode ser 
encontrado no cartório da cidade, com João Trigueiro de Albuquerque, com Marcos Antonio 
Magno Bacalháo, professor e Walter Mario da Luz, dono de um famoso blog da cidade. Dos 
trabalhadores da Anderson Clayton falei com o já citado José Paulo de Santana, com José 
Severino de Arruda que mora próximo de onde era o antigo prédio da Anderson Clayton e com 
Renato Alves que trabalha no ponto turístico da cidade, as Itacoatiaras do Ingá. Fiz esse 
movimento de coleta de representantes de cada grupo para que as representações de mundo de 
cada ator social individual e suas memórias se relacionassem com a do grupo a quem ele pertencia 
na época de modo geral, recuperando as memórias de cada grupo ou o que pode ter faltado na 
fala de um determinado participante de um dos grupos através do cruzamento das memórias de 
vários participantes sobre os mesmos acontecimentos e através disso também verificando a real 
participação do sujeito no acontecimento.  

As entrevistas por meio da história oral tem para esses sujeitos entrevistados a 
“perspectiva emancipadora de recuperação de sua própria história reprimida” (FRANÇOIS, 
1996, p. 11). Já que ao lermos determinados livros, os nomes de determinadas famílias e 
personagens são citados, mas não tão aprofundados. Mas a história oral pode ir ao encontro 
desses sujeitos e emancipar suas histórias para que não caiam no esquecimento. E como já foi 
dito, esse movimento de leitura de outros trabalhos para descoberta de nomes de famílias ou de 
personagens da época é uma ferramenta muito útil para encontrarmos os sujeitos que vamos 
adquirir os testemunhos orais. 

Ao decorrer da explanação sobre a prática da minha pesquisa podemos perceber que 
enfatizo o fato de adquirir relatos orais sobre diferentes grupos, porque ao enfatizar isso 
entramos em outro sustentáculo para o trabalho com o oral que adquiri através da concepção 
histórica de Roger Chartier, já que devemos “considerar os esquemas geradores das classificações 
e das percepções, próprias de cada grupo ou meio, como verdadeiras instituições sociais” 
(CHARTIER, 1990, p. 18). E isso serve para fortalecer que cada grupo possui sua percepção ou 
representação sobre determinado tema de determinada época, por isso devemos apreender cada 
discurso de cada grupo, usando os relatos de cada grupo para entendermos o todo da história de 
uma determinada época. Pesquisando desde os fazendeiros ao trabalhador da Anderson Clayton 
pude seguir essa abordagem, pois falando com grupos diferentes que viviam na mesma cidade e 
tinham o algodão em comum consegui entender a história da época a partir de pontos diferentes 
que giravam em torno do mesmo tema.  
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Além dos nomes das famílias que cultivavam algodão, consegui a informação que um 
senhor chamado Manoel Honório da Silva cultivou por muito tempo algodão e possuía atividades 
na década de 1980, década em que surgiu o Bicudo na cidade. Ao chegar no seu estabelecimento, 
uma lanchonete da cidade, ele me concedeu a entrevista no local e descobri que ele e sua fazenda 
foram um dos grandes protagonista da triste história do Bicudo na cidade. Já que no livro de José 
de Fátimo Matias Bicudo no Agreste Paraibano: Importância e Controle de 1984 ele nos demonstra a 
ocorrência do bicudo na fazenda de tal proprietário. 

E ao decorrer da leitura deste trabalho talvez o leitor atento já tenha percebido que as 
pessoas que forneceram as entrevistas, quase todas estão em várias instâncias do cotidiano da 
cidade, seja na lanchonete que vamos, seja no cartório, no ponto turístico que visitamos, no blog 
da cidade que lemos, nas proximidades dos prédios que se referem ao nosso objeto de pesquisa, 
nos nossos familiares, nos amigos de nossos familiares e assim por diante. Ao perceber isso, 
demonstro o principal alerta e importância deste trabalho: Devemos olhar para as pessoas a nossa 
volta, as pessoas que convivem conosco no cotidiano, nossos vizinhos, nossos familiares, já que 
todas elas possuem as suas histórias e nós pesquisadores podemos estar perdendo essas 
fantásticas fontes para o tempo. Lute para preservar a história da sua cidade que está nas pessoas 
a sua volta. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Podemos concluir através deste trabalho que a história oral está em vários âmbitos do 
nosso cotidiano e que podemos descobrir novas fontes ou novas pesquisas através do olhar 
atento a nossa volta. Espero que este trabalho sirva para que os pesquisadores olhem em volta e 
novas pesquisas venham a surgir a partir desse ato, pois a nossa volta existem muitos atores 
sociais esperando só o momento de nos contar suas histórias. 
 E por fim não esquecer que por mais que muito seja falado sobre essa questão e muitas 
vezes ainda é esquecida, mesmo Janaína Amado (1993) nos apontando que eles nos passam suas 
histórias para levarmos a outros, nós devemos devolver o resultado aos protagonistas geradores 
da história. Pois como José Meihy (2007) aponta, o pesquisador deve se atentar ao compromisso 
com a devolução dos resultados do projeto, pois toda entrevista sempre tem o dever social de 
devolver aos protagonistas geradores e a comunidade onde eles estão inseridos o seu resultado. 
Nós pesquisadores não devemos ser pessoas que foram apenas ler os livros da história desses 
entrevistados, temos de mostrar-lhes através da nossa devolução que o livro das histórias da vida 
deles são livros muitos preciosos. 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
AMADO, Janaína. Eu quero ser uma pessoa: revolta camponesa e política no Brasil. Resgate, 
Campinas, n.5, 1993, p. 47-69. 
 
CHARTIER, Roger. A História Cultural: Entre práticas e representações. Lisboa: Difel, 1990. 
 
FRANÇOIS, Etienne. A fecundidade da história oral. In: AMADO, Janaína; FERREIRA, 
Marieta de Moraes. Usos e Abusos da Historia Oral. Rio de Janeiro: Editora da Fundação 
Getulio Vargas, 1996. p. 3-14. 
 
JOUTARD, Philippe. História oral: balanço da metodologia e da produção nos últimos 25 anos. 
In: AMADO, Janaína; FERREIRA, Marieta de Moraes. Usos e Abusos da Historia Oral. Rio 
de Janeiro: Editora da Fundação Getulio Vargas, 1996. p. 43-62. 



 

e-ISSN: 2359-2796, v. 18, n. 1, 2018. XVIII Encontro Estadual de História – ANPUH-PB 

 

278 

LIRA NETO, José Batista de. A era do ouro branco em Ingá-PB: caminhos da modernidade e 
declínio da economia algodoeira (1920 – 1983). Trabalho de Conclusão de Curso. Campina 
Grande: UEPB, 2016. 
 
LOZANO, Jorge Eduardo Aceves. Prática e estilos de pesquisa da história oral. In: AMADO, 
Janaína; FERREIRA, Marieta de Moraes. Usos e Abusos da Historia Oral. Rio de Janeiro: 
Editora da Fundação Getulio Vargas, 1996. p. 15-26. 
 
MATIAS, José de Fátimo. Bicudo no Agreste Paraibano: Importância e Controle. Gráfica Júlio 
Costa, 1984. 
 
MEIHY, José Carlos Sebe Bom. História oral: como fazer, como pensar. São Paulo: Contexto, 
2007. 
 
NORA, Pierre. Entre Memória e História: a problemática dos lugares. In: Projeto História. São 
Paulo: PUC, n. 10, dezembro de 1993. p. 07-28. 
 
POLLAK, Michael. Memória e Identidade Social. In: Estudos Históricos. Rio de Janeiro, vol.5, 
n. 10, 1992, p. 200-212. 
 
SORRENTINO, Rossana de Souza (coord.) et al. Uma História do Ingá. Editora Universitária 
– UFPB, 1993. 
 
  



 

e-ISSN: 2359-2796, v. 18, n. 1, 2018. XVIII Encontro Estadual de História – ANPUH-PB 

 

279 

BARRANCOS, COBRAS E IGREJAS: memória coletiva e narrativas nas aulas de 
História – IFAM/Campus Eirunepé 

 
Paulo de Oliveira Nascimento1 

Considerações iniciais 
 
 A memória coletiva de uma cidade possui sempre uma significativa gama de narrativas 
sobre o passado, seja ele distante, seja ele recente. Homens, mulheres, avôs, avós, tios, tias, 
aquelas “pessoas mais velhas” estão sempre “linkando” o seu dia-a-dia (o presente) com o 
passado, passado este evocado, na maioria das vezes, com a frase “no meu tempo era assim...”, 
“no meu tempo não era assim...”.  

Numa sala de aula cheia de adolescentes, quando lançamos questões ou evocamos 
eventos sobre o passado urbano, esta memória vem à tona em ondas quase sempre difíceis de 
administrar. Todos querem falar de acontecimentos do passado, sabidos por seus familiares ou 
pessoas conhecidas. Os fatos são narrados. Surgem várias versões de um mesmo fato, às vezes 
conflitantes. Novas informações são acrescentadas acerca de um fato já conhecido. Desde 2015 – 
quando começamos a dar aulas no IFAM/Campus Eirunepé – que passamos por esta situação. 
Todos os anos, temos novas histórias e/ou novas versões de velhas histórias. Umas com mais e 
outras com menos informações. Umas contadas com graça e desenvoltura, outras 
dramaticamente narradas.  
 Diante das provocações desta memória coletiva urbana e em face da inexistente escrita 
historiográfica sobre a cidade, propomos – no âmbito do Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento Científico e de Inovação Tecnológica-PADCIT/IFAM/2016 – a realização do 
projeto “A „Capital do Juruá‟, entre a Memória e a História: um olhar para a construção histórica 
de Eirunepé – AM (1877 – 1955)”, cujos principais objetivos eram (a) a construção de um acervo 
digital de fontes para a escrita de uma história de Eirunepé e (b) a produção desta escrita 
historiográfica. No que tange às fontes, pretendíamos reunir aquelas que encontrássemos. A 
tarefa se mostrou bastante onerosa, tanto em relação ao tempo quanto em relação aos recursos 
financeiros disponíveis (ou não). Todavia, conseguimos reunir (a) documentos eclesiásticos, (b) 
fotografias e principalmente as (c) memórias das pessoas da cidade.  
 Na tentativa de contemplar o tripé da indissociabilidade entre o Ensino, a Pesquisa e a 
Extensão (BRASIL apud NASCIMENTO, 2013: p. 87), propomos aos nossos alunos e alunas a 
realização de entrevistas temáticas, a partir daqueles temas que foram surgindo durante as nossas 
conversas em sala, entrevistas estas que seriam postas – junto com as demais fontes históricas 
encontradas – no nosso acervo digital. Para tanto, propomos as seguintes atividades: a) exibição 
do filme Narradores de Javé; b) oficina sobre a realização de entrevistas; c) elaboração de roteiros de 
entrevistas; d) realização das entrevistas; e) digitação das entrevistas; e f) apresentação dos 
resultados obtidos. Feito isto, o material seria disponibilizado para a composição do acervo 
digital. 
 Este texto nasce, portanto, da nossa experiência pedagógica no Ensino de História para 
alunos e alunas da 1ª e 2ª séries do Ensino Médio Técnico Integrado, do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – IFAM/Campus Eirunepé. Tendo iniciado o 

                                                           
1Mestre em História – UFCG. Professor Pesquisador PIBIC Jr/PADCIT 2016/IFAM/Campus Eirunepé. 
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nosso trabalho pedagógico em 2015, começamos a nos deparar com a memória coletiva urbana, 
transmitida enquanto vestígios do passado. Este contato motivou a realização daquele primeiro 
projeto – no âmbito do PADCIT/IFAM – do qual resultaram sete entrevistas temáticas. Já em 
2017, repetimos a experiência com os alunos e alunas da 1ª série, do que resultaram 63 entrevistas 
temáticas, e em 2018, realizamos 25 entrevistas temáticas. Todas elas – algumas ainda na fase de 
digitação e edição – compõem o Acervo Memória do Juruá, um acervo digital constituído por 
mais de dois mil documentos e que servirá à Memória e a História de Eirunepé e do Rio Juruá.  

Trata-se, portanto, de – assim como o fez Antônio Biá em Narradores de Javé - irmos ao 
encontro dos narradores de Eirunepé, num esforço didático-pedagógico que busca congregar a 
História Oral e a Memória Coletiva com o Ensino de História, dando voz aos homens e mulheres 
que construíram a história e (re)constroem as memórias da Urbe e tornando o Ensino de História 
mais significativo para os alunos e alunas, uma vez que levamos os mesmos a se perceberem 
enquanto herdeiros de uma Memória Coletiva e partícipes na construção do Conhecimento 
Histórico.   
 
Memória e ensino de História 
 

Segundo o historiador francês Jacques Le Goff, “a memória é a propriedade de conservar 
certas informações, propriedade que se refere a um conjunto de funções psíquicas que permite ao 
indivíduo atualizar impressões ou informações passadas, ou reinterpretadas como passadas” (LE 
GOFF apud SILVA; SILVA, 2012: 275). Neste sentido, existe uma memória social que serve 
como documento para as ciências sociais (sobretudo a História, a Antropologia, a Sociologia), 
especialmente por seu caráter seletivo, que dá conta dos fatos vividos a partir da seleção feita 
pelos sujeitos. Esta memória social, que na perspectiva de Maurice Halbawachs (1990) é uma 
memória coletiva, é acessada através da oralidade, oralidade na qual os sujeitos recorrem às 
lembranças de si ou de outrem e as exteriorizam para o pesquisador através da fala ou da escrita 
(SILVA; SILVA, 2012: 275).  
 Discorrendo acerca dos elementos constitutivos da memória elencados por Michel 
Pollack, Motta diz: 
 

Em primeiro lugar, os acontecimentos vividos pessoalmente ou, em outras 
palavras, aqueles que fazem parte de nós mesmos, portadores de lembranças de 
um passado que se quer único. Em segundo lugar, os vividos “por tabela”, ou 
seja, as possibilidades abertas pelo fenômeno de projeção ou de identificação tão 
forte com um passado, que pessoas que não o viveram se sentem 
coparticipantes e sujeitos desse mesmo passado. Isso significa dizer que é 
possível nos lembrarmos de algo que não nos atingiu diretamente, mas que, por 
uma razão ou outra, contaminou a nossa própria lembrança (MOTTA, 2012: 
26). 

 
 A memória é, portanto, construída através de lembranças próprias ou de outrem, o que 
nos leva à validação do depoimento de terceiros sobre acontecimentos da vida de outrem. 
Todavia, se somos postos diante destes depoimentos sobre um fato ou acontecimento sobre as 
memórias de outros sujeitos, teremos aí o chamado embate das memórias (MOTTA, 2012: 23). 
Este embate dar-se uma vez que as várias memórias individuais sobre um mesmo fato ou 
fenômeno – ou mesmo sobre memórias de uma outra pessoa – são postos em confronto. 
Todavia, é deste confronto que o pesquisador deve construir uma memória coletiva sobre o fato 
ou fenômeno e, assim, compor o seu material de análise (MOTTA, 2012: 24). 

Conforme afirmamos acima, a memória é acessada através da oralidade e esta, por seu 
turno, constitui o campo da História Oral. Esta, por seu turno, “(...) é uma metodologia de 
pesquisa e de constituição de fontes para o estudo da história contemporânea surgida em meados 
do século XX, após a invenção do gravador a fita. Ela consiste na realização de entrevistas 
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gravadas com indivíduos que participaram de, ou testemunharam, acontecimentos e conjunturas 
do passado e do presente” (ALBERTI, 2011: 155).  

Tendo percorrido um longo caminho ao longo do século XX, a História Oral figura, nos 
dias atuais, como uma importante metodologia para o conhecimento historiográfico. De acordo 
com a autora supracitada, uma pesquisa que emprega a metodologia da História Oral consiste 
basicamente em (1) preparar a entrevista, (2) contatar o/a entrevistado/a, (3) gravar o 
depoimento, (4) transcrevê-lo, (5) revisá-lo e (6) analisa-lo (ALBERTI, 2011: 165) enquanto 
vestígio do passado.  

Para o empreendimento ao qual nos propomos, tal qual Antônio Biá – ou seja, captar as 
lembranças eirunepeenses que estavam (e ainda estão) espalhadas na cabeça do povo – realizamos 
inicialmente a exibição do filme Narradores de Javé. Daí, propomos que os alunos e alunas 
tomassem o lugar do Biá e fossem à campo, para realizar as entrevistas e “colocar no papel” 
aquilo que fosse dito pelos entrevistados. Antes disso, todavia, realizamos uma oficina na qual 
tratamos dos conceitos de Memória, Esquecimento, Memória Coletiva e História Oral, 
entrelaçando-os com o enredo fílmico. Feito isto, orientamos os discentes sobre a elaboração de 
roteiro, condução das perguntas, captação em áudio e/ou vídeo, digitação e cessão de direitos.    

“Eu nem me lembro bem...”. Com esta frase, a maioria dos depoentes inicia a sua 
narrativa. Parece até combinado. E quando dizemos isto aos alunos e alunas antes de irem à 
campo, eles parecem céticos. Na volta à sala, quando devem expor suas experiências em campo, 
riem e testemunham sobre a paradoxal frase “Eu nem me lembro bem...” em contraste com a 
crescente vontade de falar daquelas pessoas que elencaram como seus depoentes. 

A História Oral, assim como outros documentos, oferece ao pesquisador a possibilidade 
de acesso ao passado através da memória dos entrevistados, podendo constituir-se como uma 
fonte primeira ou que traga uma outra perspectiva sobre determinado passado posto em outras 
fontes, o que permite ao pesquisador realizar um trabalho de comparação entre as fontes. As 
fontes orais mostram-se fundamentais, quando nos voltamos para o passado de Eirunepé, 
especialmente porque são poucas e/ou quase inexistentes outras fontes além daquelas produzidas 
pela Igreja, conforme já elencamos. 

Se a Memória, enquanto fonte histórica, e a História Oral, enquanto metodologia, 
parecem a priori um tanto abstrato para os alunos e alunas do Ensino Médio, o filme Narradores de 
Javé abre algumas janelas importantes, tomado como recurso metodológico auxiliar. Conceitos de 
História, Memória, Sujeito Histórico, Mitos Fundadores se tornam mais compreensíveis a partir 
da exibição do filme, além do que os alunos e alunas refazerem os passos de Antônio Biá, quando 
da atividade de campo.  

Sobre o cinema na sala de aula, havemos de atentar para aquilo que nos informa 
Napolitano (2003) acerca dos limites e possibilidades desta ferramenta didática. Nesse sentido, 
devem ser considerados (a) o conteúdo, ou enredo, (b) a “história” do filme, diga-se a relação 
entre texto e contexto, (c) a performance dos personagens e diálogos, (d) a linguagem, como a 
montagem e os planos, e (e) a composição cênica, seja os figurinos, o cenário, a trilha sonora, a 
fotografia (NAPOLITANO, 2003: 12). Além disto, o uso do cinema em sala de aula atua em 
duas frentes. Por um lado, o filme funciona como uma linguagem sobre o passado, quando 
retrata uma determinada época nos chamados filmes históricos, e podem exercer um fascínio 
significativo entre os alunos. Em geral, os filmes fazem muito sucesso na sala de aula. Além disto, 
as películas são também são retratos de uma época e, neste sentido, funcionam como fontes 
históricas importantes, quando problematizados a partir da relação entre texto e contexto, 
conteúdo e momento histórico no qual é produzido. 

O filme Narradores de Javé, tomado como ponto de partida do nosso trabalho com os 
alunos e alunas, conta a história de um povoado do interior da Bahia que está ameaçado de 
desaparecer, em função da construção de uma barragem para uma hidrelétrica. Em face desta 
ameaça, as pessoas do povoado decidem escrever um “livro da salvação”, a fim de que provar a 
posse ancestral das terras e tombar o Vale de Javé como patrimônio. A tarefa de “tirar [as 
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histórias] da cabeça e botar no papel” é dada à Antônio Biá, uma das poucas pessoas letradas em 
Javé. Iniciada a tarefa, Biá se põe a colher os depoimentos daquelas pessoas que guardavam as 
memórias das “origens javéricas” e se depara com a problemática das várias versões sobre o 
passado, versões estas que ora se coadunam, ora divergem, num constante combate pela 
Memória. Após ouvir várias pessoas, Antônio Biá acaba por não escrever o “livro da salvação” e 
a cidade de Javé é inundada pelas “águas do progresso”. Todavia, após a inundação, o nosso 
cronista se põe a “colocar no papel” aquelas histórias que havia escutado ao longo das últimas 
semanas, escrevendo a história do Vale de Javé.    
 Problematizadas as questões relacionadas ao filme Narradores de Javé - tomado enquanto 
um recurso didático - à História e à Memória, havemos de matizar estes conceitos com o Ensino 
de História.  A memória tem a prerrogativa de “animar os estudos sobre o tempo pretérito em 
relação com o que é vivido no presente” (RAMOS apud COSTA, 2016: 145). A Memória tem a 
propriedade de tornar o Ensino de História mais significativo, uma vez que traz para a sala de 
aula aqueles vestígios que estão presentes na vida dos alunos. Sobre estes vestígios, Maurice 
Halbwachs (1990) afirma serem as expressões das imagens, os aspectos dos lugares, os modos de 
pensar e agir, inconscientemente conservados e reproduzidos.  

São, pois estes vestígios que estão presentes nos mais sutis gestos cotidianos e que os 
alunos e alunas trazem para dentro da sala de aula. Narrativas sobre a “cobra embaixo da igreja”, 
ou “uma mulher que virava porca”. Histórias de pescador ou dos bairros. Relatos sobre este ou 
aquele padre que viveu e atuou na cidade. A queda do barranco e a destruição das casas e prédios 
que antes existiam na beirada do rio. Estas e outras narrativas da memória coletiva urbana de 
Eirunepé é que são postas diante de nós, cabendo-nos, enquanto professores de História, a tarefa 
de fazer os alunos perceberem-se enquanto também construtores da historicidade.  
 
Os alunos e alunas vão à campo – entrevistas, temáticas e a produção de fontes históricas 
 

A nossa empreitada em busca das memórias urbanas de Eirunepé teve início quando da 
realização do projeto "A „Capital do Juruá‟, entre a Memória e a História: um olhar para a 
construção histórica de Eirunepé – AM (1877 – 1955)". Deste, tivemos como resultado inicial 
sete entrevistas temáticas com moradores da cidade de Eirunepé - AM, nas quais os entrevistados 
falaram sobre sua vida profissional, como era o município antigamente, a cultura de sua época, 
bem como das ruas da cidade, do porto, bairros, pontes, caminhos, o mercado, o barranco e o 
rio, bem como as lendas que envolvem a cidade.  
  
O mercado, o barranco e o rio   
 
 A importância dos rios para a construção da história da ocupação e do povoamento da 
região amazônica, a partir dos primeiros contatos entre colonizadores e os povos originários, dar-
se na medida em que são as águas caudalosas dos rios da bacia amazônica a única opção de 
acesso à região, uma vez que tinha-se uma densa e desconhecida floresta. É, pois, a partir dos rios 
que os homens adentraram a região, estabelecendo fortalezas e construindo cidades (ARAGÃO, 
2009: 77). Na região amazônica, os rios são, portanto, o elo entre as populações e as outras 
regiões do Brasil e do Mundo, uma vez que os viajantes, as notícias, os suprimentos e os 
povoadores acessam a região através dos rios. Conforme nos informa Aragão (2009: 86), os rios 
ofereciam uma percepção singular de si mesmos (dada a grandiosidade destes rios que compõem 
a bacia amazônica), das cidades que os margeavam, da grande floresta na qual estavam 
encravados tanto os rios quanto as cidades. Eirunepé constituiu-se, pois, enquanto uma destas 
cidades, nascida em função do Rio Juruá. Parafraseando Heródoto, quando se referia ao Egito e 
ao Nilo, poderíamos dizer que Eirunepé é uma dádiva do Juruá.  
 Desta relação necessária entre a cidade e o Rio Juruá, a Memória Coletiva eirunepeense 
guarda algumas questões bastante importantes, especialmente no que diz respeito à arquitetura 
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urbana. Neste sentido, é o antigo Mercado da cidade um personagem central. Tendo sido 
construído ainda na primeira metade do século XX à beira do barranco do Juruá – em função da 
facilidade de embarque e desembarque de pessoas e mercadorias, especialmente os peixes que 
eram pescados e trazidos para serem comercializados – o Mercado sofreu uma sistemática 
deterioração de sua estrutura arquitetônica em função da ação das águas do Rio Juruá. Este, por 
seu turno, é considerado o mais sinuoso do mundo, em função do movimento de suas águas, 
responsáveis por uma constante modificação do seu curso (REIS e SILVA, 2012). Este 
movimento do rio também é responsável pelas “barrancas de terra caída”, o que acaba por 
destruir todas aquelas estruturas arquitetônicas construídas nas margens do Juruá.  

No local do antigo mercado, o que encontramos hoje é apenas uma área sem nenhuma 
construção, apenas com vestígios do que foram as fundações do antigo Mercado. Se esse 
Mercado não existe mais fisicamente, em função da ação das águas do Juruá, a Memória Coletiva 
traz para o presente os seus dias de glória. 

Num dos depoimentos, temos o seguinte: 
 

O mercado era grande, primeiro era aqueles boxes do lado. Ai tinha o mercado 
grande, ai tinha a beira do rio, depois do mercado ainda continuava boxes dum 
lado, boxes do outro, tinha um comerciozim de dois andares, tinha boxes de um 
lado, boxes do outro, tinha uns no meio que o pessoal ajeitava relógio, outras 
coisas e o de dois andar era do “Chaguinha”, quem era dono de lá era o 
“Chaguinha”, ele morava bem ali, aqui perto onde era, mais pra cá de onde é a 
C&A, ele morava ali. O pai dele morava ali, então ele tinha esses boxes lá, mas 
era de dois piso, em frente de lá, esse negócio ficava de costa pro rio, por que 
tinha o mercado. Na frente do mercado, tinha esses boxes de dois andar e mais 
um atrás que esses boxes ficavam de frente pro mercado e de costas pro rio, no 
outro lado da rua tinha a casa do seu Civivo, finado Civivo, tinha o comércio 
dele. Ai tinha a prefeitura, ali na principal ali, depois da prefeitura tinha uma 
festa da finada Maria Gomes, ai continua normal dali prá cá (ALENCAR, 2016). 

 
 Como podemos observar, a imagem (re)construída pela memória da depoente vai ao 
encontro daquilo está posto na fotografia sobre o antigo Mercado. Ambas as fontes evocam um 
passado em que o prédio ainda estava de pé. Se a fotografia nos mostra um espaço pouco 
habitado – a fotografia talvez tenha sido tirada num dia em que não havia movimento – o relato 
oral da nossa depoente é rico em detalhes, remetendo-nos a uma época em que eram muitas as 
lojas e provavelmente o trânsito de consumidores e vendedores também era significativo. Um 
outro depoente nos fala o seguinte:  
 

O porto de primeiro era oi, cadê o mercado que mercado aí não tem. Tá ali só o 
buraco. Vai ali entre bem aculá, o que tem ali é aquele pessoal vendendo cabeça 
de boi e vendendo fato de boi, ali. Mercado não tem mais, tem aquela feia aculá 
que os cabocos fazem a pior bagunça, tem mais caboco bebo lá de que outra 
coisa (LINO, 2016).  

 
 Aqui, o nosso depoente refere-se ao “buraco” que existe no local onde antes havia o 
antigo Mercado. Buraco este feito pelas caudalosas e incontroláveis águas do Rio Juruá. Aí, 
podemos perceber aquilo que havíamos afirmado anteriormente acerca da intrínseca relação entre 
o Porto e o Mercado, sendo um contíguo ao outro, para facilitar o embarque e desembarque de 
pessoas e mercadorias. Sobre o antigo Mercado, as águas do Juruá levaram-no, junto com o 
barranco no qual aquela construção havia sido alicerçada. Deste, só restaram as memórias e 
fotografias, que dão conta de sua antiga glória.  
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A cobra e a Igreja 
 
  Uma temática que também aparece com frequência nas narrativas sobre a urbe é a 
“Cobra Grande que vive embaixo da Igreja” e que “quando ela se mexe, cai um pedaço do 
barranco”. A Cobra Grande, chamada Honorato, que estão na origem mítica da maioria das 
culturas indígenas da Amazônia, tanto no Brasil quando em outros países nos quais existe o 
bioma e populações nativas, é a divindade fértil, que engravida uma indígena e, desta relação 
sexual e amorosa, originam-se as etnias (GONGORA, 2007). O padre Jean-Baptiste Parrisier, em 
sua missão no Rio Juruá, registra uma versão da narrativa da “Cobra Grande”, mas ligando-a à 
origem do Rio Juruá (PARRISIER, 2009). Esta seria, pois, a “Cobra Grande” que estaria embaixo 
da Igreja.  

Perguntada sobre esta “Cobra Grande”, a nossa depoente afirmou: 
 

Isso aí, desde que nós chegamos aqui, nós ouvimos falar sobre isso, eu não 
acredito. (...) Sabe o que que falam, o que eu ouvi falar, que debaixo da igreja 
tem uma serpente, e que Eirunepé não vai pra frente, porque a igreja é 
construída com a porta virada pra dentro da cidade, nunca ouviram falar isso? 
Eu não acredito nisso aí, pra mim é um mito mesmo, esse negócio da porta da 
igreja, que a porta da igreja, tem que ser virada pro lado rio. Passando nesse 
mito aí, você vê as igrejas, as igrejas têm a porta virada pro lado do rio, ai eu 
acredito nessa teoria do povo, que Eirunepé não vai pra frente devido essa porta 
da igreja ser trocada, não sei, mas dessa cobra... Toda vida eu ouvi falar, assim 
que existe. (...) Agora vocês me digam uma coisa, se ali tivesse uma cobra, como 
o pessoal dizem que é uma cobra grande, ela se mexesse, vocês não acham que a 
igreja estremecia? Por que a igreja é colocada no barro, assim quando tem um 
tremor de terra, a terra não treme? Então eu acho que se ela fizesse movimento, 
a igreja tremia (OLIVEIRA, 2016). 

 
 Também um outro depoente, quando perguntado sobre a “Cobra Grande” e a crença de 
que está embaixo da igreja, declara: 
 

É. Disse que é. Agora eu nunca vi igreja com a frente pra mata, todo canto que 
eu já andei: Tarauacá, Feijó, Manaus, Altaço. Tudo que eu andei as igrejas, você 
vai chegando olha a frente da igreja tá vendo. Aqui ói, pra lá. Como eles fizeram 
agora pra ajeita ela aí, era pra eles terem mudado, ter virado a frente pra cá. 
Porque, por isso que vai tudo atrasado, tudo é né. Igreja logo como a frente pro 
lado da mata. Olhando pra mata, tem que olha pro rio. Cruzeiro do Sul, tudo 
igreja olhando pro rio, aqui é pra mata aí. Tudo é diferente é, sei não (...) (LINO, 
2016).  

 
 Como podemos perceber nos dois trechos acima, há um imaginário urbano que guarda 
uma importante ligação com a religiosidade popular eirunepeense. Tendo a então São Felippe 
sido construída, desde o final do século XIX, não apenas por seringueiros e seringalistas, mas 
também por sacerdotes católicos da Ordem do Espirito Santo, a hoje Eirunepé traz em sua 
Memória Coletiva o resultado de elaborações e reelaborações feitas ao longo dos anos das 
histórias que eram contadas pelos padres espiritanos. São eles os responsáveis por prender a 
“Cobra Grande” das narrativas mitológicas indígenas embaixo da Igreja Matriz de São Francisco, 
construída não “de frente para o rio”, mas “com a frente pra mata”, o que seria uma das causas 
do “atraso” da cidade.  
 
Considerações Finais 
 
 Aos poucos, o passado vai sendo descortinado. As memórias vão surgindo. As versões 
vão se coadunando e os nossos alunos e alunas começam a ter novos olhares para as aquelas 
histórias contadas por seus parentes. Não apenas as narrativas passam a ser ouvidas com mais 
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atenção e interesse, mas o traçado das ruas, as pontes, os bairros, a igreja, o porto, estes e outros 
elementos que constituem a urbe se tornam objeto de reflexão e problematização. Nas falas pós-
entrevistas, nas apresentações dos trabalhos realizados, percebemos uma mudança de perspectiva 
em relação à cidade. Esta começa a ser percebida enquanto o resultado de uma construção 
histórica singular, construção esta que os ancestrais já mortos daqueles alunos e alunas, os seus 
avós, pais e outros parentes ainda vivos, bem como eles próprios – os discentes – são partícipes 
desse processo.  
 Acostumados aos “finais felizes” da maioria dos filmes que já assistiram, alguns de nossos 
discentes se mostraram tristes e inconformados com o “final trágico” do povoado de Javé – após 
assistirem ao filme Narradores de Javé. Todavia, a película mostrou-se bastante útil para 
introduzirmos a problemática da Memória Coletiva, da História Oral, da relação destas duas com 
o Passado e dos links que podem ser feitos entre estes elementos e o Ensino de História.  

Perguntados se valeu a pena escrever a História de Javé, a maioria dos alunos e alunas 
afirmou que sim, uma vez que a escrita daquelas histórias não permitiria que o povoado, mesmo 
imerso pelas águas da barragem, “caísse no esquecimento”. E a História de Eirunepé, se valeria 
ou não a pena escrevê-la, todos responderam enfaticamente que sim. Sobre isto, seus argumentos 
poderiam ser resumidos no seguinte: mesmo tendo sido inundada, valeu a pena escrever a 
História de Javé. E se Javé é importante para os seus moradores e para Antônio Biá, Eirunepé 
também é importante – “e muito” – para todos os que “nasceram e se criaram aqui”. Eirunepé se 
assemelha a Javé. Uma é ficcional e a outra é uma cidade real.  
 Assim como as Histórias de Javé - que “desde estão, essa é a História de Javé que se 
conta, mas que também pode ser lida e relida por essa serra e por essas grotas sem fim. Tá 
assentada em livro, correndo o mundo, pra nunca que ser esquecida” – as Histórias de Eirunepé 
também está sendo “assentada” no papel, ou melhor, no Acervo Memória do Juruá, 
disponibilizada para também ser “lida e relida”, mas também problematizada a partir da 
perspectiva do Conhecimento Histórico, tanto em sala de aula quanto na escrita historiográfica 
sobre a urbe do interior da Amazônia.  
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VALEU BOI! HISTÓRIAS E MEMÓRIAS DAS VAQUEJADAS DE UMBUZEIRO 
 

Tatiane Vieira da Silva1 
CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

O advento da História Cultural promoveu a ampliação do leque de objetos passíveis de 
serem estudados e propiciou um novo enfoque acerca das cidades. A qual passou a ser 
problematizada para além do âmbito econômico e social, revelando a cidade, seus usos sociais e 
ou/políticos como uma possibilidade de leitura historiográfica. A urbe foi tomada enquanto 
objeto e construto resultante da ação do homem sobre o tempo, possibilitando uma 
multiplicidade das discussões historiográficas acerca desse tema, onde os novos aportes teóricos e 
metodológicos foram sendo incorporados à historiografia sobre as cidades. 

Desse modo, no último século os processos de aceleração urbana e industrial suscitaram a 
necessidade de se refletir cientificamente sobre a urbe. Tal fato contribuiu para o 
desenvolvimento da “moderna reflexão sobre a cidade como forma mais específica de 
organização social” no “século XIX, seja na área da historiografia, seja no campo do pensamento 
sociológico” (BARROS, 2012, p. 9). 

Embora complexa, plural e multifacetada, “a cidade, seria o maior artefato produzido 
pelo homem que pode ser integralmente apreendido pelo olhar comum” (BARROS, 2012, p. 22), 
e consequentemente, passível de pesquisas e interpretações. Os anseios por narrar sua história e 
revelar suas nuances, se mostram latentes desde muito tempo, nas variadas civilizações. Pensar e 
sentir a urbe parece ser uma necessidade humana remota. Por isso se tornou objeto de estudo de 
diferentes áreas do conhecimento, foi descrita, sonhada e desejada de diversas formas e matizes.  

De acordo com José D'Assunção Barros (2012, p. 45), ela pode ser “lida” como um texto 
em toda a sua complexidade. Seu espaço é um grande celeiro de experiências, sensações, 
convivências, culturas, arquiteturas, que estão em consonância com o aspecto social, econômico, 
político e religioso. Toda essa conjuntura dá a ela uma configuração multifacetada, onde os 
indivíduos não somente leem-na, mas também escrevem e reescrevem-na. 

Assim, a metodologia da história oral é bastante pertinente para as pesquisas que 
envolvem temas contemporâneos e que tomam a cidade como objeto de estudo, na medida em 
que suscita histórias e memórias dos sujeitos que nelas circulam. Possibilita (re)pensar e 
(re)construir o passado sob um olhar atualizado, cuja particularidade “decorre de toda uma 
postura com relação à história e às configurações socioculturais, que privilegia a recuperação do 
vivido conforme concebido por quem viveu” (ALBERTI, 2004, p. 23).  

Nesse sentido, a oralidade se faz um método rico para a realização dessa pesquisa, uma 
vez que contribui para a produção do conhecimento histórico favorecendo a multiplicidade de 
possibilidades de relatos individuais e coletivos durante as entrevistas realizadas. Pois que, “A 
memória oral, longe da unilateralidade para a qual tendem certas instituições, faz intervir pontos 
de vista contraditórios, pelo menos distintos entre eles, e aí se encontra a sua maior riqueza. 
(BOSI, 2003, p. 15) 

                                                           
1 Advogada e Doutoranda vinculada ao Programa de Pós Graduação em História, da Universidade Federal de 
Pernambuco – UFPE. Linha de Pesquisa Cultura e Memória. tatianevs13@gmail.com. 
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Como afirma Delgado (2006), a memória que é a principal fonte da pesquisa oral, 
estabelece infinitas possibilidades e múltiplas variáveis. Como também: “A História oral permite 
o registro de testemunhos e o acesso a „histórias dentro da história‟ e, dessa forma, amplia as 
possibilidades de interpretação do passado” (ALBERTI, 2011, p. 155).  

Nesse sentido, a oralidade é uma ferramenta importante para a realização de uma leitura 
sobre a cidade. Sobretudo daquelas em que não há produção historiográfica e possuem apenas 
registros dos memorialistas. Entretanto, “os relatos orais não devem ser pensados na perspectiva 
de restituí-los à sua totalidade [...], são fragmentos que devem ser avaliados em sua potência 
multiplicadora de criar novos significados”. (GUIMARÃES NETO, 2012, p. 18). Ao invés de 
tentar recriar o passado, buscar uma verdade absoluta, os relatos orais criam novos significados a 
partir de experiências particulares.  

Igualmente, existem alguns desafios enfrentados pelos pesquisadores ao lidarem com as 
fontes orais, tal como a seleção e construção dos relatos orais como documentos sob o crivo das 
regras historiográficas. Como também, operar a crítica historiográfica do relato, seu estatuto 
discursivo e analisar suas condições de possibilidades. 

Destarte, o presente texto será guiado pela metodologia da história oral, onde, através de 
relatos orais de memória (ALBERTI, 2011) e de algumas fontes jornalísticas (LUCA, 2011), 
adentraremos na historicidade da prática cultural da vaquejada e as sociabilidades desenvolvidas 
no âmbito citadino. Nos debruçaremos sobre a cidade de Umbuzeiro, ansiosos por tentar decifrar 
aspectos de seu cotidiano pretérito. Seguiremos o rastro deixado pelas vaquejadas e seus 
vaqueiros, pelos jornais e relatos orais de memória daqueles que experimentaram tais festejos, 
mergulhando nas experiências vividas, relembrando hábitos, valores, e práticas da vida cotidiana 
daqueles que vivenciaram as vaquejadas. 

 
AS VAQUEJADAS DE UMBUZEIRO ATRAVÉS DOS RELATOS ORAIS DE 
MEMÓRIA 

 
A cultural local desempenha um papel singular na vida das pessoas, especialmente nos 

pequenos centros urbanos. Faz parte das sociabilidades, integra as referências identitárias e os 
sentimentos de pertença ao lugar. O típico esporte nordestino, a vaquejada, também teve lugar no 
Município de Umbuzeiro, no Estado da Paraíba2.  

A cidade centenária, emancipada politicamente desde 02 de maio 1890 e berço de alguns 
personagens ilustres da Paraíba, sediou por várias décadas uma das vaquejadas mais antigas da 
região. Não se sabe ao certo a data da primeira festa de apartação, é possível que tenha ocorrido 
ainda no século XX. Contudo, o registro mais remoto dessa festa e que tivemos acesso, ocorreu 
em 1924. 

Naquele ano, o cineasta paraibano Walfredo Rodriguez produziu e dirigiu um longa-
metragem silencioso, onde foram filmadas oito cidades do Estado da Paraíba retratando aspectos 
de suas respectivas culturas3. Em Umbuzeiro, o tema foi aquele que, por unanimidade, era 
reconhecido como sendo a grande festa local. Ao tratar de uma “Vaquejada nos arredores de 
Umbuzeiro”, ou seja, nas proximidades da cidade, o cineasta fez o primeiro registro da vaquejada 
mais antiga daquelas redondezas. Era ainda uma festa de apartação do gado, algo que fazia parte 
do cotidiano daqueles fazendeiros, não havendo portanto cercas ou arquibancadas . 

 

                                                           
2 O Município de Umbuzeiro  está  localizado  no  Agreste  Paraibano.  Sua  área  territorial  é  de  186,554 Km² e 
segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, a população estimada em 2017 é de 9.913 
habitantes. 
3 O filme Sob o céu nordestino foi produzido entre os anos de 1924 a 1928, sendo Umbuzeiro uma das primeiras cidades 
a ser filmada. O longa-metragem foi lançado em 1929 na capital paraibana. 
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FONTE: Acervo da autora. Cinemateca brasileira - 1924. 

 
Tal fato é revelador da importância dessa prática na cultura nordestina, como também, da 

relevância de Umbuzeiro que fulgurou no filme, Sob o céu nordestino entre as principais cidades 
paraibanas. Não resta dúvidas de que a produção do mesmo foi uma majestosa obra, sobretudo 
se levarmos em consideração as dificuldades cinematográficas da época.  

Essa prática rural adentrou o espaço urbano e foi conquistando adeptos, ao ponto de se 
transformar na festa mais popular de Umbuzeiro. Atraía uma multidão de gente que enchiam as 
ruas e superlotavam as pousadas, provocando muitas vezes a falta de água. E por ter sido uma 
festa tão famosa, até hoje é narrada com saudosismo por alguns moradores da cidade, tal como 
nos conta dona Eurides4: 

 
O que tinha muito bom também aqui, antigamente, era vaquejada.  
Era muito boa! [...] Era três dias de vaquejada, pense... numa vaquejada. 
A vaquejada começava na sexta feira. Porém, era somente treino como se diz. Aí no 
sábado e no domingo era a vaquejada verdadeira de contar ponto para o vaqueiro. Era 
três dias de vaquejada. [...] O que tirasse em primeiro lugar, ganhava o prêmio”. 
 
 

Ao acionar suas lembranças, nossa depoente relembra bons momentos, se emociona e 
nos conta que o prêmio foi se diversificando com o passar dos anos, desde medalhas, troféus 
simbólicos, animais, a valores em dinheiro. A vaquejada acontecia entre os meses de setembro e 
outubro, durando em média três dias. Nos primeiros anos de sua edição, também foi realizada 
entre junho e julho. As inscrições para a participação do certame giravam em torno de vinte (20) 
duplas de vaqueiros. Com o passar dos anos e com a popularidade do evento, este número 
chegou aos oitenta (80) pares.     

As derrubadas de boi era um divertimento popular, atrativo e de grande receptividade 
entre os povos da região. Não faltavam vaqueiros interessados em participar desse espetáculo 
fabuloso, um momento de descontração e alegria muito esperado, pois só acontecia uma vez por 
ano.  

                                                           
4 Entrevista com Eurides Lira, concedida à autora em 04 de outubro de 2013. 
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A cidade fervia de gente quando anunciavam a chegada do gado e de cavaleiros de toda a 
região nordestina. Vinham agricultores, criadores, gente de toda a parte. Inclusive, visitantes das 
cidades vizinhas também eram presença maciça, dentre os quais, personagens abastados, 
comerciantes, industriais e políticos de todo o país.  

Nos conta o Diário de Pernambuco5 que “uma incalculável multidão compareceu à cidade 
de Umbuzeiro durante a sua mais tradicional festa sertaneja”. Era tanta gente que “os hoteis [...] 
não puderam acomodar tanta gente. Desse modo as famílias hospedaram em suas casas grande 
número de pessoas”.  

Havia uma atmosfera de grande euforia entre os participantes e torcedores. Nossa 
depoente nos revela aspectos peculiares daquela festa, tal como a divisão em dois grupos de 
vaqueiros, a ala do azul e a do vermelho.  

 
Era o partido [cordão] azul e o vermelho. Era os vaqueiros, quem corria pelo lado do 
azul, era um chuveirinho [adereço] na cabeça do cavalo, que botava os vaqueiros e do 
outro lado, era o vermelho, era uma disputa medonha. [...] 
Era assim, um lado da arquibancada ficava só a turma do azul, do outro, o vermelho, 
tudo de chuveirinho. A gente fazia o chuveiro pra quando o vaqueiro derrubasse, a 
gente sacudir. Era feito de papel de seda com um pauzinho e o dos vaqueiros a gente 
fazia com cordão e pendurava na cabeça do cavalo. [...] Era pra se pegar uma com a 
outra, na torcida. [...] 
Aí era a disputa, do vermelho e do azul. Quando o azul ganhava subia a bandeira do 
azul. Aí quando o vermelho fazia mais ponto, descia a bandeira. Era uma vibração, era 
muito bom! Era uma beleza! 

 
Cada “cordão” cuidava em caprichar no enfeite, colocando flocos de fitas nas vestimentas 

e na cabeça dos cavalos por entre as orelhas. Em geral, eram as mulheres que se encarregavam da 
tarefa e animavam as torcidas. Embora houvesse essa disputa acirrada, demarcada pelas cores, o 
clima da festa era marcado por uma atmosfera esportiva e fraterna. Contudo, é possível que esta 
separação pelo “encarnado” e “azul”, indicasse uma forma de distinção naquela festa de aparente 
coesão social e desprovida das marcas das desigualdades socioeconômicas. Não era apenas uma 
opção por nutrir simpatias por uma ou outra cor, provavelmente remetia a opções político-
partidárias. 

Assim, uma bandeira no mastro denunciava a derrota ou a vitória do vaqueiro e a banda 
de música acompanhava tudo, tocando o hino do azul ou do encarnado, no instante em que o boi 
era derrubado. O Mestre Zé Souto, músico afamado da cidade, além de animar a corrida de gado 
com sua banda musical, também compôs o hino do azul. E seu filho, Ivandro Souto, se 
encarregou de compor o hino do encarnado. Ao relembrar estes hinos, nossa depoente canta e se 
emociona. Certamente foram músicas que marcaram fortemente sua mocidade e jamais serão 
esquecidos. Vejamos: 

 
Hino ao cordão encarnado (Compositor: Ivandro Souto) 
Encarnado é a cor da nossa bandeira 
Cor do lindo arrebol 
Que aparece ao nascer do sol 
Luz que nos dá calor 
Cor do sol de verão  
Encarnado é a cor que se traz no coração! 
 
Seja no campo da luta  
O bravo a pelejar  
Perante a rubra bandeira 
Nada teme enfrentar  
E não há touro valente 
Que a ele faça temer 

                                                           
5 Diário de Pernambuco, 29 de setembro de 1953, p. 09. 
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No seu cavalo, belo e potente 
Ganha a vitória, a correr!  
 
Hino ao cordão azul (Compositor: Mestre Zé Souto) 
Azul é cor tão singular 
Quando brilha n‟amplidão do profundo mar 
No horizonte a se encontrar 
Céu de anil à serra azul a beijar 
Que lindo matiz sem igual 
Tu és vitória 
Azul na história 
Foi sempre a cor do pavilhão da glória! 
 
É no azul 
Onde o nosso Cruzeiro aparece, 
É no azul 
Onde a linda Rainha do Mar adormece 
Nossa cor 
Que tão rara beleza encerra 
Pois que o azul 
Está no céu, está no mar, está na terra. 

 
A letra de ambos os hinos evocam elementos identitários associados ao amor, a natureza, 

a bravura e a vitória. São frases que denotam exaltação e sem dúvidas, marcaram a sociedade da 
época. Compostos por pai e filho, nos revela também que a preferência por uma ou outra cor, no 
fundo não fazia tanta diferença. Certamente, o mais importante era a existência da própria 
vaquejada e de tudo o que proporcionava naqueles dias festivos. Após o disputado páreo, era 
costume o grupo vencedor desfilar pelas ruas da cidade acompanhado da banda de música que 
tocava o hino dos vitoriosos. 

Todavia, embora fosse muito afamada, algumas pessoas pareciam não gostar muito 
daquelas festas, é o que nos conta dona Maria6. 

 
Não, eu nunca gostei não. [...] Mas era uma festa muito bonita, era muita gente. Eu ia, 
olhava um pedacinho, mas eu não gostava não porque eu...  
Me dava uma agonia ver aqueles bicho correndo.  
Agora era uma festa muito bonita, dava muita gente, muito vaqueiro bonito... Aí tinha o 
partido, aí era o azul e o encarnado, aí quando ganhava era aquela passeata na rua. Era 
muito bonito as vaquejadas.  
Aí depois foi se acabando também, acabou-se. 

 
Embora revele não ser adepta daquele tipo de festa, por um ou outro motivo, nossa 

depoente frequentou a vaquejada algumas vezes. Talvez a curiosidade em ver as ruas cheias de 
visitantes e o ambiente festivo, já fosse o suficiente para atrair os não simpatizantes. A 
considerava “bonita” e quiçá, em seu íntimo, parece lamentar por ter acabado. 

Vaqueiros de toda a região vieram a Umbuzeiro mostrar suas habilidades na derrubada do 
boi. Alguns destes nomes ficaram gravados na memória dos frequentadores daquele espaço 
festivo, como também nas páginas dos jornais que anualmente noticiavam o evento. Entre estes, 
temos Antônio Tibiu, considerado o maior vaqueiro da região. E o chamado Izaias Alves, 
popularmente conhecido como Izaias do Padre. Um veterano conquistador dos primeiros lugares 
e que se transformou no ídolo da torcida do encarnado. 

Dentre os nomes dos organizadores, tem destaque o agrônomo Roberto Pessoa, filho 
caçula do Cel. Antônio. Por muitos anos foi responsável por proporcionar momentos de lazer 
aquela pacata cidade do interior, transformando sua atmosfera e trazendo-lhe dias de alegria. Na 
década de 1950, consagrou-se o costume de escolher a mais bela moça do lugar, indicada para 

                                                           
6 Entrevista com Maria R. da Silva, concedida à autora em 14 de maio de 2014. 
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receber o título de “Rainha da vaquejada”. Igualmente, os bailes no clube após a vaquejada se 
transformaram num fabuloso evento onde se apresentaram importantes artistas da época, a 
exemplo do memoriável Jackson do Pandeiro.  

De tão afamada, a vaquejada de Umbuzeiro também atraiu os olhares do célebre 
fotógrafo francês, Pierre Verger7. Este, viajou os cinco continentes do mundo clicando a 
diversidade da cultura popular e aqui chegou em 1947, munido de sua câmara fotográfica, para 
dar mais vida, luz e eternizar aquela festa. Captou o movimento dos vaqueiros na corrida em 
busca de derrubar o boi. Congelou em imagem a coragem na perseguição e a destreza do homem 
sertanejo. Como também, destacou em suas fotografias os elementos singulares das vestimentas 
dos vaqueiros. 

Dos caminhos traçados pelos cavaleiros que por Umbuzeiro passaram, resta o lugar onde 
a vaquejada foi por muito tempo realizada: nas proximidades da atual Rua da Palha. O espaço 
está totalmente modificado, recebeu calçamento e novos moradores. Hoje não sentimos a 
explosão de emoção ante a chegada da vaquejada. Não ouvimos mais os hinos do “azul” ou do 
“encarnado”, tampouco o “valeu boi”. Porém, tudo isso está presente na memória dos muitos 
umbuzeirenses, que ainda nos contam saudosamente sobre as grandes vaquejadas de Umbuzeiro.   
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AS MEMÓRIAS DOS MORADORES DO BAIRRO SÃO JOSÉ, JOÃO PESSOA – PB.1 
 

Cássio Geovani da Silva2 
Regina Célia Gonçalves3 

 
INTRODUÇÃO 
 

O século do XIX foi cercado de discussões acerca das formas de conceber a história e a 
validade de suas fontes. Atrelado a isso, a profissionalização do historiador junto ao 
alicerçamento da disciplina da história, estabeleceram exclusivamente o uso do documento escrito 
como fonte, negligenciando a tradição oral, ao mesmo tempo em que a relacionava ao grotesco, 
às sociedades sem escritas e às classes populares. A perspectiva histórica do século XIX estava 
fundamentada na história política compenetrada nos grandes acontecimentos procurando, através 
da análise daquela dimensão, chegar a uma história cientifica. 

 Esse processo excluía a classe trabalhadora. Com a fundação da revista Annales, na 
França, em 1929, e da École Prátique des Hautes Études, em 1948, iniciou-se um movimento de 
transformação no campo da história que permitiu o início do processo de decadência da primazia 
do modelo de história política, alegando que ela era elitista, factual e subjetiva. 

Em contrapartida a essa concepção surgiu o movimento da chamada École des Annales, a 
Nova História, que rompeu deliberadamente com o paradigma tradicional de se fazer história. 
Essa historiografia tradicional estava sujeita apenas à visão dos de cima, restringindo todos os 
grandes acontecimentos históricos a grandes homens, negligenciando o resto da humanidade que 
foi relegada à um papel de coadjuvante na história. 

No interior dessa nova concepção do fazer história, que também se manifestou em outros 
países ocidentais, à exemplo da Inglaterra, onde desenvolveu-se uma história social de matriz 
marxista, emergiram várias preocupações a respeito das opiniões das pessoas comuns e com 
relatos de suas experiências. Essa recém-adquirida percepção do historiador ao narrar a história, 
ficou conhecida, na Grã-Bretanha, como “história vista de baixo”. Segundo Peter Burke (1992, 
p.16): “O movimento da história vista de baixo reflete uma nova determinação para considerar 
mais seriamente as opiniões das pessoas comuns sobre seu próprio passado”. 

A partir do exposto acima, a referida pesquisa teve como objetivo principal a 
investigação, a partir da perspectiva dos de baixo, da maneira pela qual os moradores 
percebem(ram) a formação do Bairro de São José, situado na cidade de João Pessoa-PB, bem 
como as mudanças ali ocorridas ao longo do tempo. 

Para a efetivação desse objetivo, foi utilizada a metodologia da história oral defendida por 
Paul Thompson que considera sua contribuição muito importante, pois é um recurso que 
reconhece as contribuições culturais, sociais, artísticas e políticas de grupos sociais geralmente 
excluídos e que, quando ouvidos, deixam registrado o que havia sido ignorado pela historiografia 
tida como oficial. A abordagem da pesquisa foi qualitativa utilizando-se a História Oral e imagens 
fotográficas como metodologia.  

                                                           
1 Pesquisa realizada no processo de elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC. 
2Graduando em História (Licenciatura) pela Universidade Federal da Paraíba – UFPB. 
3 Professora Voluntária do Departamento de História – DP/CCHLA/UFPB (Orientadora). 
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A pesquisa foi desenvolvida no intuito de responder o questionamento de como os 
moradores do Bairro São José perceberam ou percebem o processo histórico de formação da 
comunidade e entender questão da invisibilidade dos moradores e dos movimentos sociais, 
artísticos e culturais da comunidade, por parte das áreas circunvizinhas. 

Desta forma, a realização deste estudo se mostrou de grande importância, pois, contribuiu 
para produção de conhecimento cientifico no que tange a elaboração de uma narrativa que 
contempla um “vazio” historiográfico ainda não enfrentado pela produção dos historiadores 
locais, sendo esta uma das principais justificativas para a realização desta pesquisa. 

O atual Bairro São José, antes conhecido como favela Beira Rio, surgiu sob a forma de 
assentamentos espontâneos às margens do Rio Jaguaribe. De acordo com alguns moradores, não 
existe uma data precisa de fundação da comunidade, todavia relatos orais apontam que os 
primeiras foram erguidos desde meados da década de 1960 e esse movimento só se intensificou 
nos anos seguintes. Inicialmente a favela Beira Rio foi constituída por pessoas vindas de cidades 
do interior da Paraíba e de outros estados, castigadas, em muitos dos casos, pela fome e pela seca, 
sem perspectiva de trabalho. 

Depois, com o processo de urbanização, o número de moradores foi sendo ampliado. As 
primeiras famílias se instalaram às margens do rio em seu baixo curso, por motivos ainda não 
precisos, mas se acredita que, pelo fato da presença do Rio oportunizar a prática da pescaria, ser 
espaço propício para o plantio de pequenas roças e também pelas vantagens de se encontrar 
barro e bambus dos manguezais próximos para iniciarem as construções das moradias. 

Aos poucos, a Beira Rio foi ganhando espaço e sendo reconhecida pelas comunidades 
circunvizinhas. Desde o início da década de 1960 até 1980 foram realizadas obras de 
“urbanização” na comunidade elevando, assim, seu status, por parte do poder público, que 
passou a considerá-la como Bairro São José.  

Um marco histórico para a comunidade foi à fundação da Associação dos Moradores na 
década de 1980 que surgiu com o objetivo de organizar a reivindicação dos direitos comunitários 
frente ao poder púbico. Os problemas eram inúmeros, porém a pauta de reivindicação dos 
moradores girava em torno da posse da terra (regularização fundiária), implantação de sistemas 
de água e luz e melhorias nas condições de saúde. 

Mesmo tendo recebido o título de Bairro, o São José continua a ter sérios problemas de 
infraestrutura não possuindo os serviços básicos que deveria ter como, por exemplo, uma escola 
pública que atenda à demanda populacional. Por outro lado, há sérios problemas ambientais 
relacionados ao Rio e à falésia morta. Essa última tornou a comunidade conhecida nos telejornais 
em 1984 e 1989, quando ocorreram deslizamentos, causando prejuízos materiais e mortes.  

A perspectiva historiográfica tradicional, embora seja objeto de crítica sistemática da 
produção acadêmica contemporânea, circula na sociedade como cultura histórica dominante, 
sendo baseada essencialmente numa narrativa de acontecimentos alicerçada, na maioria das vezes, 
em uma visão de cima, concentrada nos “grandes feitos dos grandes homens”.  

Em contraposição a esse paradigma, a partir da segunda metade do século XX, na 
Europa, surgiu a nova história ligada à Escola dos Annales e também à História Social Inglesa, 
composta por novos historiadores preocupados seriamente com as vidas e as opiniões das 
pessoas comuns sobre o seu próprio passado. 

Quando se propõe estudar a história pela ótica dos “de baixo" se pressupõe, por outro 
lado, a existência de algo que está “em cima” e essa relação está envolvida principalmente com os 
aspectos políticos e sociais de determinada sociedade em um dado período histórico, 
desempenhando um papel importante no processo de construção de nossas identidades. De 
acordo com o pensamento de Burke (1992), a história vista de baixo desempenha um papel no 
processo de compreensão do sujeito histórico, pois compreende que as experiências do cotidiano 
colaboram para a construção da memória das pessoas comuns. 

A memória, segundo Halbwachs (2006), é um fenômeno completamente coletivo e social, 
que se constitui a partir das relações mantidas entre os indivíduos e o grupo; são, portanto, 
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construções sociais sujeitas a transformações e mudanças constantes. Dessa forma o autor afirma 
que o indivíduo só é capaz de lembrar na medida em que pertence a um grupo social, todavia 
mesmo sendo coletiva, a memória precisa de um indivíduo que é capaz de lembrar. 

Ainda segundo Halbwachs (2006), a memória individual seria, portanto, um fragmento 
dos fatos vivenciados pelo grupo estabelecido a partir de pensamentos e representações 
produzido pelo meio social, que determina subjetivamente a construção das lembranças. 
Portanto, a memória, seja ela individual ou coletiva, deve ser compreendida como uma visita ao 
passado com os aportes do presente. Assim, as várias visões elaboradas sobre o passado mostram 
muito mais sobre o tempo presente do que sobre o passado que se propõe investigar. A 
memória, todavia, é um elo que se estabelece entre o passado e o presente.  

O historiador medievalista francês Marc Bloch que foi pioneiro no que diz respeito a 
noção de “historiografia do problema”, ao dar forma escrita a memória, amparou-se no método 
regressivo buscando analisar a história ao inverso utilizando-se de temas do presente. Segundo ele 
o objeto de estudo do historiador não é o passado e sim os homens no tempo, isso porque o 
homem muda conforme o tempo e essas mudança traz para novas demandas e problemas para os 
pesquisadores. Esse novo modelo historiográfico emergido dos Annales (1929) trouxe consigo 
um grupo de pensadores (Bloch e Febvre) que problematizaram os métodos históricos posto na 
época, fazendo-os assumir uma nova postura no que diz respeito a observação dos fatos, 
determinando que cada momento histórico traz consigo suas causas, consequências, inquietações. 

 Este método regressivo proposto por Bloch está relacionado a mudança de postura 
frente às fontes históricas. Para ele, estas não podem dizer por si, por isso o historiador não pode 
se contentar em apenas registrar: 

  
“mas, a partir do momento em que não nos resignamos mais a registrar [pura e] 
simplesmente as palavras de nossas testemunhas, a partir do momento em que 
tencionamos faze-las falar [, mesmo a contragosto], mais do que nunca impõe-
se um questionário. Esta é com efeito a primeira necessidade de qualquer 
pesquisa histórica bem conduzida”. (BLOCH, 2001, p. 78) 
 

As lembranças, segundo as reflexões de Pierre Nora (1993), são consideradas lugares de 
memória, pois propiciam um cuidado com aquilo que o senso comum pode vir a recusar.  Sendo 
assim, “O conjunto das lembranças é também uma construção social do grupo em que a pessoa 
vive e onde coexistem elementos de escolha e rejeição em relação ao que será lembrado” (BOSI, 
1993, p.281). Ao lembrar, o indivíduo organiza a sua memória de forma seletiva determinando o 
que deve ser lembrado e esquecido pelos indivíduos. 

Assim sendo, a elaboração de memórias contribuem para a formação de um sentimento 
de identidade, ou seja, um sentido de pertencimento. Segundo esse entendimento, o Bairro que, 
para Certeau (1996), 
   

Aparece como o lugar onde se manifesta um “engajamento” social ou, noutros termos: 
uma arte de conviver com os parceiros (vizinhos, comerciantes) [...], se apresenta como 
um local onde as pessoas compartilham realizações, alegrias e tristezas, sejam elas 
moradoras ou não; compartilham elementos relativos à construção da história desse 
local. (Certeau, 1996, p.39) 

 
Nesse sentido, entende-se que um bairro se constitui de um emaranhado de costumes em 

comum que caracterizam um estilo social especifico para cada comunidade. Segundo E. P. 
Thompson (1998), cultura é: 

 
É um termo emaranhado, que ao reunir tantas atividades e atributos em um só feixe, 
pode na verdade confundir ou ocultar distinções que precisam ser feitas. Será 
necessário desfazer o feixe e examinar com mais cuidado os seus componentes: ritos, 
modos e símbolos, os atributos culturais da hegemonia, a transmissão do costume de 
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geração para geração e o desenvolvimento do costume sob formas historicamente 
específicas das relações sociais e de trabalho. (THOMPSON, 1998 p, 22)  

 
É de “costume” da perspectiva tradicional da história mostrar desinteresse a respeito da 

voz daqueles que são excluídos nos aspectos sociais, políticos e econômicos. De certa maneira, o 
costume se apresenta com uma forma de resistência da cultura de um povo e representam o 
contexto social do qual fazem parte, a exemplo do Bairro são José que até os dias atuais se festeja 
o dia de São José Operário (dia 19 de Março) com festa e procissão, seguindo um rito desde a 
chegada dos primeiros moradores que habitaram as margens do Rio Jaguaribe. 

Consideramos assim, que a cultura e os costumes dos moradores do bairro reproduzem 
um modo de vida baseado na resistência do dia-a-dia dos ataques que eles vivenciam, tanto por 
parte da mídia, quanto pelos moradores das áreas circunvizinhas cabendo a eles encontrar saídas 
especificas e apropriadas com suas oportunidades. 

Segundo FERREIRA (1994), o advento do gravador na década de 1940 oportunizou a 
coleta de depoimentos pessoais com o intuito de preencher os espaços deixados pelos registros 
escritos com a formação de fontes de fitas transcritas.  

Esse processo se expandiu a partir da segunda metade da década de 1960 e ao longo da 
década de 1970 e teve como fomento a Guerra do Vietnã e as lutas pelos direitos civis trazendo 
como protagonistas as “minorias”, negros, mulheres, imigrantes e etc., que passaram a ser os 
principais responsáveis pela história oral que procurava reconstruir suas respectivas trajetórias, 
dando-lhes a oportunidade de voz enquanto excluídos contribuindo para a construção da 
identidades desses grupos, esquecida pela história oficial. 

No Brasil só a partir da década de 1990 a história oral obteve consagração entre os 
historiadores que dedicaram suas analises ao tempo presentes, embasados na sua utilização 
enquanto metodologia de pesquisa, tornando os depoentes, protagonistas da histórias e 
formadores da memória coletiva. 

Com a publicação da obra de Paul Thompson, The voice of the past, em 1978, e com as 
transformações ocorridas no campo da história durante o século XX, consolidou-se a ideia da 
história oral como história dos excluídos e esse reconhecimento garantiu a legitimidade do uso 
das fontes orais que passaram a ser utilizadas nos processos de pesquisa dos historiadores. Para 
Ferreira (1994), a história oral deve ser entendida não como uma disciplina, mas: 

 
Como um método de pesquisa que produz uma fonte especial, [...] um instrumento 
importante no sentido de possibilitar uma melhor compreensão da construção das 
estratégias de ações e das representações de grupos ou indivíduos de uma dada 
sociedade. (FERREIRA, 1994, p.12) 

 

A história oral é um procedimento de coleta de dados que possibilita ir além dos 
documentos escritos buscando, nas fontes orais, elementos significativos no resgate de uma 
história. Como técnica específica, a entrevista é utilizada como técnica base nos trabalhos de 
história oral e, diferente dos outros instrumentos de pesquisa, estabelece uma relação igualitária 
entre pesquisador e pesquisado. 

Thompson (1992) descreve o entrevistador bem-sucedido como: 
 
Há algumas qualidades essenciais que o entrevistador bem-sucedido deve possuir: 
interesse e respeito pelos outros como pessoas e flexibilidade as reações em relação a 
eles; capacidade de demonstrar compreensão e simpatia pelas opiniões deles; e, acima 
de tudo, disposição para ficar calado e escutar. (THOMPSON, 1992, p. 254) 

 
O pesquisador faz da entrevista um objeto que oportuniza fontes capazes de contribuir 

para a compreensão social, além disso, revela dilemas e fatos sobre o passado constituindo a 
permanência de um determinado grupo. Nessa perspectiva, as entrevistas fazem com que o 
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entrevistado deixe de ser um mero informante e passe a ser um colaborador atuante para o 
projeto. 

No caso específico desta pesquisa, utilizaremos o gênero da história oral que leva em 
conta as experiências de vida daqueles que narram a história, a chamada história oral de vida, que 
busca, nas trajetórias pessoais, as particularidades e a visão de mundo de cada depoente. 

Enquanto metodologia de trabalho Aspásia Camargo (1999), quando entrevistada por 
Maria Celina D‟Araújo, propõe: 

 
Mostrar como a história de vida é que dá a matriz de referência fundamental para a 
narrativa; porque todo ser humano tem referências de tempo na sua história e na sua 
percepção. A história de vida me permite capturar esses referenciais e controlar a 
entrevista. (CAMARGO, 1999, p. 173) 

 
Destaca-se ainda que a história oral de vida permite que o depoente conte o que considera 

relevante, ao mesmo tempo que recorda de suas experiências, possibilitando que eles sejam 
sujeitos construtores e participantes da história. Essa perspectiva, portanto, contribui, enquanto 
método de investigação, para esclarecer aspectos relacionados à subjetividade e o conhecimento 
dos depoentes sobre os fatos. 

Atreladas às entrevistas serão usadas fotografias que visam auxiliar na (re)construção da 
história da comunidade, pois elas evocam as lembranças dos entrevistados fazendo parte do 
próprio processo de pesquisa no geral. Com o uso de fotos os moradores irão relembrar, por 
exemplo, de festas do passado, trabalhos comunitários e outros aspectos tradicionais que 
permanecem ou se perderam ao longo do tempo. 

Sobre o uso de imagens fotográficas como fonte e ferramenta para a história oral Milnyo 
Guran (1998) afirma: 

A contribuição mais importante que a fotografia pode trazer à pesquisa e ao discurso 
em ciências sociais reside no fato de que, pela sua própria natureza, ela abre as vias para 
uma percepção do mundo visível diferente daquela propiciada por outros métodos de 
investigação. (GURAN, 1998, p.70) 

 

Compreendemos, portanto, que a fotografia, a entrevista e a abordagem da história oral 
de vida, atreladas, trazem contribuições importantes ao conhecimento cientifico produzido por 
essa pesquisa. Esse conjunto de práticas constitui um método que será capaz de investigar a 
forma que os moradores percebe(ram) o processo histórico de formação da comunidade ainda 
não conhecidas e não-documentadas. 

Ao estudar o Bairro São José ancorado na perspectiva dos “de baixo” consideramos 
seriamente as opiniões das suas moradoras sobre o processo histórico de formação da 
comunidade, criando condições para compreender como os processos de permanências e 
rupturas eram interpretados. Elas apesentaram um Bairro que tinha voz, porém precisava de 
espaço para ser ouvido. 

Cada entrevista, em si uma história de vida, por mais que representasse algo particular, era 
compartilhada, em muitos casos, com as outras moradoras. Em seus depoimentos foi possível 
esclarecer e apontar direcionamentos que pesquisas desenvolvidas no bairro anteriormente 
desconheciam, a exemplo da participação em massa das moradoras nas discussões sociais e 
políticas referentes às conquistas da comunidade.  

A história oral, enquanto metodologia de pesquisa oportunizou a inserção da voz dos 
sujeitos históricos perante a historiografia clássica que, ao longo do tempo, veio negando o 
protagonismo das pessoas comuns. A relação estabelecida entre a história oral e a memória 
constitui um olhar crítico sobre os grupos marginalizados implicando na transformação dos 
sujeitos. 

O conjunto de lembranças nos deu respaldo para entender as permanências e rupturas 
percebidas no espaço do Bairro e as memórias apresentaram-se como “o novo” frente à 
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historiografia local. Percebemos que as falas das depoentes giravam em torno de um sentimento 
de apego ao bairro e, na medida que seus relatos contribuíam pra construção da memória 
coletiva, traziam consigo um conjunto de lembranças individuais. 

Em relação às mudanças podemos afirmar que a atuação da Associação dos Moradores 
no seu cerne possibilitou uma melhoria significativa na estrutura física do bairro. Hoje, depois de 
mais de 30 anos de fundação, os problemas são outros, porém a manutenção dos serviços 
públicos na comunidade ainda deixa a desejar. 

O bairro, portanto, aos pouco vai perdendo as características de comunidade interiorana, 
muito prezadas por nossas depoentes, e vai dando lugar a uma estrutura moderna pensada de 
forma que, não necessariamente, fazia parte das reivindicações dos moradores. 

Já as permanências, em se tratando do espaço físico, ainda são encontradas no bairro de 
forma sutil, resumindo-se quase à Igreja Católica e à Creche Criança Feliz, que permanecem no 
mesmo local, porém já passaram por processo de reforma. Em compensação, as relações pessoais 
entre muitos moradores continuam conforme o início das ocupações.  

A rua, por exemplo, permaneceu sendo a extensão das casas, a maioria dos moradores 
preza pela questão do respeito a esse costume e isso se demonstra como um hábito herdado das 
origens interioranas do primeiro moradores que é a questão da forma de como os moradores se 
reconhecem (fulano, neto de sicrano... beltrana, mulher fulano). 

Esse aspecto tradicional da comunidade sofre perante o ideal de “progresso” que está 
sendo vinculado atualmente. Segundo as depoentes, os tempos mudaram e isso fez tudo ficar 
quase que irreconhecível, ocasionando um individualismo exacerbado, minando o sentimento de 
pertença ao ponto que alguns moradores às vezes chegam a negar suas origens para se adequarem 
aos padrões exigidos pela sociedade externa à comunidade. 

Essa questão vem de encontro à nossa hipótese sobre a invisibilidade dos(as) 
moradores(as) e dos movimentos sociais, artísticos e culturais da comunidade, por parte das áreas 
circunvizinhas. Ao negligenciar, por falta de conhecimento ou por convicção, a história do 
Bairro, o morador se insere no processo de alienação cultural provocando quase que 
automaticamente um enfraquecimento das interpretações acerca de sua própria atuação enquanto 
sujeito da história. 

Portanto, as depoentes nos permitiram ter contato com histórias extremamente ricas 
através de suas memórias, tendo em vista que foram elas literalmente as promovedoras de 
mudanças significativas na comunidade por meio de suas vivências diárias. Isso oportunizou à 
nossa pesquisa produzir um material ancorado nas memórias, capaz de preencher a lacuna 
relativa aos estudos dos bairros da cidade de João Pessoa – PB, principalmente quando se analisa 
os depoimentos dos moradores entendidos como a principal fonte de investigação.  

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
ALBERTI, V. O Fascínio do vivido, ou o que atrai na história oral. Rio de Janeiro: CPDOC, 

2003. Disponível em: <www.cpdoc.fgv.br>. Acesso em: 20 ago. 2017. 
AMADO, Janaina. Usos e Abusos da História Oral. Rio de Janeiro: FGC, 1996. 
BISPO, Luana Maria Cavalcanti. Relicário urbano: uma leitura do Bairro do Roger na cidade de 

João Pessoa-PB (2003-2013). 2015. 170 f. Dissertação, (Mestrado em História) - Universidade 
Federal da Paraíba, João Pessoa, 2015. 170f. 

BOSI, Ecléa. Memória e Sociedade: Lembrança dos Velhos. 3ed. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1994. 

BRAUDEL, Fernand. As responsabilidades da história. Revista de História. Vol. IV, Nº 10, 
p. 257-273, abril-junho, 1952. 

BURKE, Peter (org.) A Escrita a história: novas perspectivas. Trad. Magda Lopes. São Paulo: 
Editora da Universidade Estadual Paulista, 1992. (Biblioteca Básica) 



 

e-ISSN: 2359-2796, v. 18, n. 1, 2018. XVIII Encontro Estadual de História – ANPUH-PB 

 

300 

CAMARGO, A.; D‟ARAÚJO, C. Como a história oral chegou ao Brasil, (entrevista). 
História oral. Rio de Janeiro, v. 2, n.4, p.167-179, 1999. 

CANDEIA, Emanuel C. A Repercussão do Conceito de Experiência de E. P. Thompson na 
Historiografia Brasileira: um estudo sobre a UNICAMP e Sidney Chalhoub (1980-1998). Dissertação 
(Mestrado em História) João Pessoa, UFPB-CCHLA, 2010. 209f. 

DE CERTEAU, Michel. A Invenção do Cotidiano: artes do fazer. v.1 Tradução de Ephraim 
Ferreira Alves. Petrópolis: Voses, 2009. 

______. A Invenção do Cotidiano: morar, cozinhar. Trad. Ephraim Ferreira Alves. 6 ed. v.2. 
Petrópolis: Vozes, 2011. 

FERREIRA, Marieta de Moraes; ABREU, Alzira Alves de. [coord.]. Entre-vistas: 
Abordagens e usos da história oral. Rio de Janeiro: Editora da Fundação Getúlio Vargas, 1994. 

GARNICA, A. V. M. História Oral e educação Matemática. In: BORBA, M. C.; ARAÚJO, J. 
L. (Org.) Pesquisa Qualitativa em Educação Matemática. Belo Horizonte: Autêntica, 2004. 

GURAN, Milton. “A „fotografia eficiente‟ e as ciências sociais”. In: SAMAIN, E. (Org). O 
Fotográfico. Porto Alegre: Prefeitura Municipal de Porto Alegre, 1998. p. 87-99.  

HALBWACHS, Maurice. A memória coletiva. Trad. Beatriz Sidou. São Paulo: Centauro, 
2006. 

HOBSBAWM, Eric. “Da história social à história da sociedade”; “A história britânica e 
os Annales: um comentário” e “A história de baixo para cima”. In: Sobre história. São Paulo: Cia. 
das Letras, 1998. 

KOSSOY, B. Fotografia e história. São Paulo: Ática, 1989. 
LE GOFF, Jacques. História e Memória. Campinas: Unicamp, 1994. 
MAYOL, Pierre. O Bairro. In: CERTEAU, Michel et al. A Invenção do Cotidiano: morar, 

cozinhar. Trad. Ephraim Ferreira Alves. 6. ed. v.2. Petrópolis: Vozes, 2011. 
MEIHY, José Carlos e HOLANDA, Fabíola. História Oral – como fazer, como pensar. São 

Paulo: Contexto, 2010. 
MONTENEGRO, Antonio. História oral e memória – a cultura popular revisitada. São Paulo: 

Contexto, 2010. 
NEVES, Joana. História Local e Construção da Identidade Social. Saeculum – Revista de 

História. João Pessoa: Departamento de História da Universidade Federal da Paraíba, n. 3, 
jan/dez. 1997. 

OLIVEIRA, Juliana Barros de. O Bairro de Jaguaribe na Memória de seus Moradores Idosos. 
Dissertação (Mestrado em História). João Pessoa, CCHLA/UFPB, 2012. 261f. 

OLIVEIRA, Santos et.al. Os Annales por Peter Burke – Uma visão larga e profunda. 
Revista HISTEDBR On-line, Campinas, n 25, p268-270, mar 2007 – ISSN: 1676-2584. 

PAOLI, Maria Célia. Memória, História e Cidadania: O Direito ao Passado. In: O direito à 
memória. São Paulo, DPH/SMC, 1992. 

PESSOA, Victor Chacon da Silva. Bairro do Roger em João Pessoa PB: o lugar e suas práticas 
culturais. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Geografia). Fortaleza, CCT/UECE, 2012. 111f. 

POLLAK, Michael. Memória, esquecimento, silêncio. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, 
vol. 2, n.3, 1989, p. 3-15. 

______. Memória e identidade social. IN: Estudos Históricos. Rio de Janeiro, vol. 5, n. 
10,1992, p. 1-16. 

RODRIGUES, Dayanny Deyse Leite. Mulheres e política no estado da Paraíba: a atuação de 
Lúcia Braga em meio às práticas políticas locais. Dissertação (Mestrado em História). João Pessoa, 
UFPB/CCHL, 2017. 211f. 

SILVA, Eron Carlos Santos da. A urbanização do Bairro Valentina Figueiredo e suas desigualdades 
Sociais. Monografia (Bacharelado em Geografia). João Pessoa, CCEN/UFPB, 2014. 36f. 

THOMPSON, Edward P. (1998) Costumes em comum. São Paulo: Companhia das Letras, 
1998. 



 

e-ISSN: 2359-2796, v. 18, n. 1, 2018. XVIII Encontro Estadual de História – ANPUH-PB 

 

301 

THOMPSON, Edward P. A Formação da Classe Operária Inglesa. 3v. Rio de Janeiro, Paz e 
Terra, 1987. 

THOMPSON, P. A voz do passado. História Oral. Trad. Lólio Lourenço de Oliveira. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1992. 
 

 
 
 
 
 
  
 



 

e-ISSN: 2359-2796, v. 18, n. 1, 2018. XVIII Encontro Estadual de História – ANPUH-PB 

 

302 

SIMBOLOGIAS E SIGNIFICAÇÕES: UMA ANÁLISE SOBRE A IMPORTÂNCIA 
REPRESENTATIVA DOS BENS NO SERTÃO DA PARAÍBA - CAJAZEIRAS (1876-1900)1 

 
Josefa Jakeline Alves Oliveira2 

 
Resumo: O presente trabalho foi desenvolvido a partir do projeto de pesquisa intitulado “CIDADE(S) 

INVENTARIADA(S): CULTURA MATERIAL E REDES FAMILIARES EM CAJAZEIRAS, PB (1876-1900)” tendo 
como fonte de pesquisa os inventários post-mortem desta cidade pertencentes ao arquivo do Fórum Dr. 
Ferreira Júnior. A finalidade deste trabalho baseia-se na análise da constituição e manutenção dos bens 
materiais das famílias inventariadas. Estabelecendo discussões em torno dos sentidos de posse, 
pertencimento, simbologias e significações do lugar social e familiar estabelecidos por meio da 
representação dos bens inventariados. Num diálogo aproximado com Magalhães (1989), Alencar (2014), 
Furtado (2009) e Teixeira (2012), entendemos que a perspectiva proposta nesta pesquisa nos permite 
conhecer a cultura material da época, o desenrolar e alterações da mesma dentro do recorte temporal 
estabelecido e que abrangem demais aspectos da sociedade como: religioso, cultural, tradicional, familiar, 
social e político do espaço em foco. 
 
Palavras-chave: Inventários post-mortem - Representação – Lugar Social. 
 

Os inventários possibilitam uma apropriação material e imaterial do espaço urbano e das relações 
humanas que se estabelecem ao longo dos anos, delineando o seu percurso expansionista, suas atividades 
econômicas e o seu respaldo social. A perspectiva da nossa análise em relação ao patrimônio privado 
persiste não apenas no estudo descritivo do mesmo, mas além disso, o estudo sistemático que englobe 
sentidos, motivações, conflitos e ressignificações de bens e segmentos sociais em um período 
possivelmente ainda caracterizado por poderes locais3. 

Inventários post-mortem são processos legais que gerenciam o destino dos bens deixados após a 
morte de alguém. De acordo com legislações próprias a esse tipo de situação, as Ordenações Filipinas4, no 
qual o processo é ordenado especificamente pelo Juiz Municipal de Orphãos (sic) e eram comumente 
produzidos desde o Brasil Colônia. 

                                                           
1 O presente trabalho está sendo desenvolvido sob a orientação da professora Dra. Viviane Gomes de Ceballos – 
CFP/UFCG e minha participação no projeto de pesquisa “CIDADE(S) INVENTARIADA(S): CULTURA MATERIAL E 

REDES FAMILIARES EM CAJAZEIRAS, PB (1876-1900)” vinculado ao PIBIC /CNPq/UFCG. 
2 Graduanda do curso de Licenciatura Plena em História pela Universidade Federal de Campina Grande. Email: 
Jakeline0922oliveira@gmail.com 
3 Refiro-me a Poderes locais mesmo que, talvez não havendo a imagem do Coronel (por não haver encontrado 
nenhuma patente nos inventários transcritos), mas a existência de resquícios dessa prática autoritária e de prestígio 
em políticas de caráter oligárquico com seus mecanismos de favorecimento a uma parcela da sociedade. AIRES, José 
Luciano de Queiroz. A escrita da história como lugar de memória: a historiografia paraibana e a memória 
oficial. In: Inventando Tradições, Construindo Memórias: A “Revolução de 30” na Paraíba. (Mestrado) Programa de 
Pós-Graduação em História, Universidade Federal da Paraíba – UFPB – João Pessoa: 2006, pp. 72-110. 
4 As Ordenações Filipinas constituem um conjunto de regras destinados ao gerenciamento dos procedimentos a serem 
seguidos durante a elaboração do inventário, bem como de outros aspectos da vida na colônia. Prática que 
permaneceu até 1916 quando entrou em vigor o primeiro Código Civil Brasileiro. São permanências envoltas pelas 
relações coloniais mesmo em períodos posteriores ao Brasil Colônia. É um código originalmente português. Mas, seu 
conjunto normativo não se restringe apenas a esse tipo de processo. ALENCAR, Ana Cecília Farias de. A 
COMPOSIÇÃO DO PATRIMÔNIO DAS VIÚVAS. DECLARO QUE SOU “DONA”, VIÚVA E CABEÇA 
DE CASAL: MULHERES ADMINISTRADORAS DE BENS NOS SERTÕES DE QUIXERAMOBIM (1727-
1822). Dissertação de Mestrado. Universidade Estadual do Ceará – UECE. Fortaleza, 2014, pp. 43-91. 
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 A abertura de um inventário post-morten não acontecia por mero acaso ou apenas pela necessidade 
de empreender a partilha dos bens do(a) falecido(a). Por isso acreditamos ser possível falar sobre 
simbologias e significações, pois a própria abertura do processo de partilha dos bens já reflete um 
mecanismo de afirmação social no sentido do “mostrar publicamente” um status de pertencimento a um 
dado lugar social já que os custos do processo eram altos, e “(...) sua posse poderia simbolizar 
diferenciação social, já que apenas as famílias mais abastadas tinham condição de adquiri-los.” 
(ALENCAR, 2014, p. 56).  Esse é o motivo pelo qual muitas famílias não eram inventariadas, o que só 
restringe ainda mais esse círculo social com base em relações familiares e econômicas, mas que não 
inviabiliza a sua análise como fonte privilegiada de entendimento das relações que se estabelecem no 
espaço urbano. São processos à princípio singulares e ricos em informações no âmbito material da vida 
familiar (ambiente particular) e que nos permite adentrar no espaço do convívio. 

Os inventários post-mortem podem apresentar a dinâmica das composições sociais, traçando as 
características que distinguem e reafirmam as condições de cada grupo seja no tempo ou no espaço. Nos 
permite acompanhar as transformações materiais da vida; a constituição do principal símbolo de riqueza 
para a época e lugar; se o que move essa riqueza é um fenômeno coletivo ou individual da região ou das 
famílias; como o acúmulo de bens, bem como o status, permite a influência na tomada de decisões por 
parte dos representantes em assuntos da coletividade. Inclusive a maneira como essas decisões são aceitas, 
tudo isso provoca alterações no espaço tanto rural quanto urbano. Não adianta afirmar que aquilo que 
constitui o cabedal5 de uma família é exclusivo das atividades desempenhadas no espaço urbano ou vice-
versa, porque ambas as partes sempre estiveram dependentes.  

Cada bem descrito carrega em si a representação e significação de elementos hierárquicos, e que 
inclusive podem revelar o caráter e grau religioso, social e político da época. Segundo Magalhães (1989) as 
descrições minuciosas e ordenadas dos bens materiais como são apresentadas no inventário, permitem um 
meio de adentrarmos o espaço da casa, termos acesso direto ao pertences e sua utilidade no cotidiano e 
sabermos o passo a passo da família. 

 
“É como se tivéssemos em mãos uma câmera indiscreta vasculhando os meandros da 
casa, o vestuário, o mobiliário, o vasilhame, a despensa, o quintal, o sítio, as datas de 
mineração e sobretudo a mão de obra.” (MAGALHÃES, 1989, 31)  
 

Portanto temos em mãos um “filme” repleto de simbologias, gostos e práticas envolvidos pelas 
relações humanas. A probabilidade de sentidos da fé é alta, bem como a afirmação de distinção social em 
cada elemento material da vida no seio familiar e que podem se apresentar quase sempre associadas. Esses 
são exemplos de significações em torno da materialidade. É a elas que buscamos. 

Por mais que um cidadão, nos casos analisados, detivesse propriedades no espaço urbano, o 
mesmo também possuía terras e casas em sítios aos arredores da cidade. É o caso de Luiz Ambrazio 
Pereira Panshet6, inventariado em 1880, que possuindo 5 casas na cidade de Cajazeiras, possuía ainda 240 
braças de terras e mais uma casa em sítios circunvizinhos, característica comum aos demais inventários 
analisados.   

O fato de Panshet atuar como negociante nesta cidade, não o limitava a esse espaço, pelo 
contrário, é exatamente esse tipo de atitude que queremos apresentar através destes documentos, a relação 
entre o urbano e o rural. Talvez a resposta para essa atitude de Panshet deva-se ao fato de que possuir 
terras garantisse a ele além da riqueza material, uma posição social e política diferenciadas como dono de 
terras. Portanto, temos a posse de terras como o primeiro indicativo do símbolo de riqueza para a época 

                                                           
5 Cabedal é o acúmulo de bens que não se restringe exclusivamente a riqueza monetária, na verdade, Cabedal 
significa mais uma garantia de poder e prestigio local e regional concedidos pela posse de bens. MUYRAKTAN, 
Kennedy de Macêdo. Crias de gado: cabedal familiar nas fazendas sertanejas. RÚSTICOS CABEDAIS: 
Patrimônio e cotidiano familiar nos sertões do Seridó (Séc XVIII). Tese apresentada como requisito parcial para 
obtenção do grau de Doutor no Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, Natal, 2007. 
6 Inventário de Luiz Ambrazio Pereira Panshet, Arquivo do Fórum Dr. Ferreira Júnior, Cajazeiras, PB, 1880 (Caixa 
Azul 1873-1938). 
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analisada, se considerarmos a influência das posses de terras sobre o valor do monte mor7 segundo os 
inventários e trabalhos que envolvem outras regiões, períodos anteriores e paralelo ao em questão8. 
 

Tabela 01 - Concentração de Posse de Terras em 1880 – Cajazeiras, PB 
INVENTARIADO PARTES DE TERRAS 

Antonio Lins de Albuquerque 10 

Bernadino José Ferreira 2 

Dona Anna Rosa do Espirito Santo 2 

Dona Antonia Jacyntha de Jesus 4 

Dona Maria Francisca de Carvalho 2 

Lourenço Alves da Silva e Manuela Maria da Conceição 5 

Luiz Ambrazio Pereira Panshet 2 

Manoel Eufrázio de Sousa e sua mulher Maria Custodia de Jesus 4 

Mariano Gomes d`Albuquerque 7 
Fonte: Arquivo do Fórum Dr. Ferreira Júnior, Cajazeiras, PB, 1880. 
 

Caso similar também aconteceu com Lourenço Alves da Silva que fora inventariado juntamente 
com sua esposa Manuela Maria da Conceição, no ano de 1880, mas a situação deles era reversa. Enquanto 
Panshet possuía mais propriedades na cidade, Lourenço possuía mais propriedades na zona rural com 
apenas uma casa nesta cidade no valor de 100$000. É difícil mapearmos a extensão das terras declaradas 
no inventário (situação comum aos demais processos transcritos), pois na maioria dos casos o inventário 
não apresenta a dimensão das terras, mas valores “Uma parte de terras em comum do valor de 38$807 na 
Serra do Amaro ... e Uma parte de terras no valor de 38$058”9 , por isso não podemos afirmar exatamente 
a extensão das terras que eles possuíam. Outra inquietação surge em torno das avaliações, já que, as 
mesmas mudam de acordo com a localização, acessibilidade e qualidade das terras. Magalhães (1989) 
afirma que há de se suspeitar das variações dos valores em prol de beneficiamento a alguma das partes 
envolvidas. Sobre essas variações Teixeira (2012) também as apresenta como possibilidade de diálogo 
entre jogos de interesses. É um meio de apropriação simbólica de um ethos garantido mais pela posse do 
que pelo valor monetário propriamente dito. 

Dos nove processos de 1880, apenas Lourenço Alves da Silva e sua mulher Manuela Maria da 
Conceição, e Luiz Ambrazio Pereira Panshet possuíam propriedades na cidade de Cajazeiras. Num 
primeiro momento pode parecer um detalhe insignificante por não existir um número significativo de 
proprietários na cidade, mas apenas esses dois inventários nos informam o nome de cinco ruas: “Rua 
Nova, Rua Fera Velha, Rua Velha, Rua da Aurora10 e a rua de Joaquim de Souza”11. Só os inventários de 
1880 já abrem margem à possibilidade de mapearmos a formação urbana de Cajazeiras enquanto cidade 
nos seus primeiros anos pós-emancipação, apresentando as ruas e a área da cidade em que se encontravam 
essas propriedades. Além disso, essas habitações, nas palavras de Rolim (2010, p. 45), possuíam uma 
função que extrapola o sentido do abrigo e aconchego da família, eram “edificações que visam exibir a 
riqueza de seus proprietários e dar um ar de desenvolvimento, tanto para os habitantes como para os 
forasteiros que a visitam em busca de negócios, conforto e novos conhecimentos”.  

                                                           
7 Monte mor é a soma final de todos os bens inventariados. FURTADO, Júnia Ferreira. A morte como 
testemunho da vida. In: PINSKY, Carla Bassanezi; LUCA, Taina Regina de. O historiador e suas fontes. São 
Paulo: Contexto, 2009. pp. 93-118. 
8 Sobre essa discussão ver: MAGALHÃES, Beatriz Ricardina. Inventários e sequestros: fontes para a história 
social. Revista do Departamento de História. 9 (1989): pp. 31-45. 
MUYRAKTAN, Kennedy de Macêdo. Crias de gado: cabedal familiar nas fazendas sertanejas. Sob(re) o 
mesmo teto: casas de vivenda e cultura material. RÚSTICOS CABEDAIS: Patrimônio e cotidiano familiar nos 
sertões do Seridó (Séc XVIII). Tese apresentada como requisito parcial para obtenção do grau de Doutor no 
Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, Natal, 2007. 
ALMICO, Rita de Cássia da Silva. A Riqueza dos Inventários. FORTUNAS EM MOVIMENTO: UM ESTUDO 
SOBRE AS TRANSFORMAÇÕES NA RIQUEZA PESSOAL EM JUIZ DE FORA / 1870-1914. Dissertação de 
Mestrado apresentado para obtenção do título de Mestre em História Econômica, Campinas, 2001. 
9 Inventário de Lourenço Alves da Silva e sua mulher Manuela Maria da Conceição, Arquivo do Fórum Dr. Ferreira 
Júnior, Cajazeiras, PB, 1880 (Caixa Azul 1873-1938). 
10 Inventário de Luiz Ambrazio Pereira Panshet, Arquivo do Fórum Dr. Ferreira Júnior, Cajazeiras, PB, 1880 (Caixa 
Azul 1873-1938). 
11 Inventário de Lourenço Alves da Silva e sua mulher Manuela Maria da Conceição, Arquivo do Fórum Dr. Ferreira 
Júnior, Cajazeiras, PB, 1880 (Caixa Azul 1873-1938). 



 

e-ISSN: 2359-2796, v. 18, n. 1, 2018. XVII Encontro Estadual de História – ANPUH-PB 

 

305 

Ao considerarmos anos anteriores e posteriores a 1880, há a possibilidade de termos um mapa 
mais complexo e com isso entendermos e acompanharmos os avanços no espaço à medida que o tempo 
passa. Outro detalhe sobre isso, é a referência utilizada “na rua de Joaquim de Souza”, possivelmente não 
era o nome da rua, o que nos leva a supor que muitas ruas ainda não possuíam nomes, mas apesar disso, 
precisavam ser referenciadas. Então porque o “Joaquim de Souza” foi a referência? Se considerarmos os 
mecanismos de referência (pontos do conhecimento de todos), há a probabilidade de que o “Joaquim de 
Souza” fosse um homem “público”. Público no sentido de ser conhecido por ser dono de estabelecimento 
nessa rua ou por exercer alguma atividade, como também pertencer a uma família de renome que o 
tornasse passível do conhecimento de todos e apenas residir na mesma, mas infelizmente o inventário não 
nos permite ter a certeza do porquê dessa referência. De acordo com o trabalho de Leitão (2005), a atual 
Rua Joaquim de Sousa foi uma das primeiras e mais antigas do espaço urbano dessa cidade e que sofreu 
um real impulso urbano decorrente da influência expansionista da Praça da Matriz. O nome da rua 
justifica-se devido a três motivos: Joaquim de Sousa Rolim o “benemérito cajazeirense”, “foi o primeiro 
escrivão do juizado de paz de Cajazeiras (...) o primeiro a exercer, em Cajazeiras, atividades cartoriais”12, 
um dos primeiros moradores dessa rua e era irmão do tão reconhecido Padre Rolim. Seu nome tornara-se, 
então, ponto de referência e localização da rua. Era um ponto importante e estratégico em se tratando de 
localização e de “desenvolvimento comercial”13. Portanto, temos duas casas localizadas no núcleo da 
antiga povoação de 1858. 

À medida que lemos a documentação é que conseguimos traçar as relações e atuações dessas 
pessoas em Cajazeiras. É o caso de Luiz Ambrazio Pereira Panshet, irmão do inventariado Luiz Ambrazio 
Pereira Panshet, que no inventário do irmão aparece como tutor dos herdeiros menores, enquanto que no 
inventário de Manoel Eufrázio de Sousa e sua mulher Maria Custodia de Jesus14 o mesmo aparece como 
Doutor - que segundo a descrição do inventário atuou como procurador do negociante Francisco Bezerra 
de Sousa, negociante e morador de Cajazeiras, mesmo não sendo advogado formado. Fica claro que um 
único inventário por mais rico que seja em informações, não permite o alcance de todo o aparato social, 
uma vez que, diferentes informações sobre uma mesma pessoa podem surgir de acordo com situações 
singulares de cada inventário. Mas isso, não nos impede questionar a respeito das condições que levam 
determinado cidadão a estar envolvido em uma teia de relações à âmbito social. É sobre esses resultados 
atuantes, que discutimos o lugar simbólico de posses como garantia de prestígio, a exemplo de João 
Dionizio Ambrazio Pereira Panshet que era irmão de negociante nessa cidade e não era advogado 
formado.  

O processo segue com a fala de três testemunhas que confirmam a existência da dívida e nos 
concede um outro tipo de mapeamento que é sobre as atuações profissionais daquelas pessoas. Das três 
testemunhas, há a descrição profissional de apenas dois deles, Joaquim Henrique Leite de 27 anos, 
negociante, e João Baptista d´Oliveira de 22 anos, empregado público nesta cidade, infelizmente o 
documento não descreve com exatidão qual o tipo de atuação pública de João nem o tipo de negócio de 
Joaquim. Mas se refletirmos com cuidado, cada situação presente nos inventários, teremos um banco de 
dados muito maior que o esperado. Portanto, afirmar que os inventários post-mortem são por essência, 
documentos da cultura material, está correto, mas nos prendermos a essa definição seria o mesmo que 
fechar os olhos para questões que acompanham a constituição e a manutenção da aquisição de bens, bem 
como a garantia do status social, que aparecem nessa documentação. 

Que tipo de importância e garantia assumem os bens de uma família? Os inventários informam 
que, a posse de bens está mais diretamente relacionada a uma simbologia, que mesmo a riqueza monetária. 
Possuir bens era a garantia de uma fortuna denominada de Cabedal, que é a garantia de poder e prestígio, 
desde o âmbito local e dependendo das circunstâncias, à âmbito regional. Dessa forma, os poucos bens 
mobiliários por mais simples que pareça aos nossos olhos hoje, era na verdade um conforto para poucos. 
A escassez de mobília (se pensada a partir dos padrões atuais) não desqualifica a constituição ou mesmo o 
significado de cabedal, pelo contrário, ela abre margem à outra discussão em torno de quais tipos de bens 
realmente influenciam o prestígio de alguém para a época em questão; ou mesmo ao que era considerado 
necessário para o bom viver naquela localidade. De acordo com a análise feita por Mota (2017) sobre São 
Luiz do Maranhão nos séculos XVIII e XIX, os gostos e costumes passam por transformações inevitáveis 

                                                           
12 LEITÃO, Deusdedit. Rua Joaquim de Sousa. Ruas de Cajazeiras. Cajazeiras, Gráfica Ideal. 2005. pp. 15 e 16. 
13 “desenvolvimento comercial” nesse ponto deve ser entendido de acordo com as condições da época. 
14 Inventário de Manoel Eufrázio de Sousa e sua mulher Maria Custodia de Jesus, Arquivo do Fórum Dr. Ferreira 
Júnior, Cajazeiras, PB, (Caixa Azul 1873-1938)1880. 
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à medida que a economia se transforma ou amplia. Ela elencou um fator espacial fundamental a essas 
transformações, o Porto de São Luiz com o sistema de importação e exportação, levando ao 
desenvolvimento econômico e principalmente cultural que vinha da Europa: o conforto e o luxo (roupas e 
objetos vindos do Oriente - louças). São padrões de vida abertos a alterações em relação as especificidades 
de cada região. O trabalho de Mota é um exemplo de que o perfil do bom viver é específico as condições 
favoráveis ao espaço. 

No inventário de Dona Antonia Jacyntha de Jesus de 1880, por exemplo, o viúvo e inventariante 
Antonio Lins de Albuquerque não descreveu nenhum tipo de mobília, com exceção de “um jogo de caixas 
de meia pollegadas velhas”15. Em contrapartida, fora o único inventário de 1880 a descrever a posse de 
dois “engenhos de madeira um em bom estado e outro em mau estado, e uma maquina (sic) de descaroçar 
algodão nova em bom estado tendo 24 serras”16, com os seguintes bens de raiz: quatro “partes de terras”, 
três “assudes (sic) um grande, um pequeno e outro de meio tamanho” e três “cazas (sic) de taipa” uma 
delas com a “frente de tijolho (sic) preto”. Considerando o período em questão, os bens de raiz acima 
descritos, correspondiam ao perfil de uma família detentora de um cabedal significativo e que segundo 
Muyraktan (2007), elementos assim, são indicativos do que viria a ser elementos da economia local 
(engenhos e a atividade algodoeira). A máquina de descaroçar algodão evidencia a existência da atividade 
voltada para o plantio e comércio do algodão – atividade importante para a economia da região. 
Conhecido como “ouro branco”, o cultivo e beneficiamento do algodão movimentou a economia 
sertaneja em fins do século XIX e primeira metade do século XX.  
 

Tabela 02 - Concentração de Mobília em 1880 – Cajazeiras, PB 
INVENTARIADO NÚMERO DE MOBÍLIA 

Antonio Lins de Albuquerque (1)* 

Inventariado: Bernadino José Ferreira 5 

Dona Anna Rosa do Espirito Santo 5 

Dona Antonia Jacyntha de Jesus (2)* 

Dona Maria Francisca de Carvalho 1 

Lourenço Alves da Silva e Manuela Maria da Conceição 12 

Luiz Ambrazio Pereira Panshet (3)* 

Manoel Eufrázio de Sousa e sua mulher Maria Custodia de Jesus (4)* 

Mariano Gomes d’Albuquerque 18 
Fonte: Arquivo do Fórum Dr. Ferreira Júnior, Cajazeiras, PB, 1880. 
(1), (2) e (4)* Não há descrição. 
(3)* Não há uma descrição exata sobre mobília, possivelmente em virtude do mesmo ser negociante os bens tenham sido arrolados juntos. Por 
isso, não arriscamos definir o que viria a ser a mobília do lar ou a mobília que estivesse a venda em seu comércio. 

 
Dentre os elementos descritos na categoria de mobília os mais comuns são: meza (sic), jogo de 

malas, tamboretes, cadeiras e taixo (sic) de cobre, seguidos por sella (sic) ginete, banco, baú, copo e salva 
de prata (apenas um de cada). Esses foram os únicos tipos bens descritos na categoria de mobília em 1880. 
Alencar (2014), afirma que, há mais elementos mobiliários que refletem um status: “ A dificuldade e a 
raridade dos talheres no período fazia com que ele fosse arrolado como um patrimônio familiar, e dessa 
forma um símbolo de distinção dentre famílias de ”qualidade”. ” (p. 67). Além disso,  

 
“É importante destacar que a posse desse objeto não correspondia, obrigatoriamente, 
ao seu uso diário. Algumas pessoas poderiam possuí-los apenas para disponibilizar para 
um visitante ilustre ou simplesmente para exibi-los. Geralmente, eram utilizados em 
grandes eventos, como o jantar oferecido a um membro da Igreja.” (2014, p. 66 e 67) 
 

É justamente esse tipo de informação (à princípio talvez desconsiderada por muitos 
pesquisadores) que também caracteriza os círculos de sociabilidade. 

Infelizmente os inventários transcritos até o presente momento não dispõem de descrições 
minuciosas das moradias ou em qual delas residia(m) o/as inventariado/as. O fato é que, era comum a 
posse de mais de uma casa em diferentes localidades próximas e distantes entre si, ao analisar as 
referências de localização das propriedades nos inventários. Esse dado nos leva a crer em uma prática 

                                                           
15 Inventário de Dona Antonia Jacyntha de Jesus, Arquivo do Fórum Dr. Ferreira Júnior, Cajazeiras, PB, 1880 (Caixa 
Azul 1873-1938). 
16  Idem, Ibidem. 
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ainda comum aos nossos dias, no qual proprietários rurais possuem “moradores” distribuídos pelas 
propriedades, alguns assalariados e outros tendo apenas o direito de usufruir a moradia. Em paralelo a essa 
prática, possivelmente entre os proprietários da época não existisse o costume de se manter uma 
residência fixa, alternando de morada em morada de acordo com as atividades favoráveis a cada parte de 
terras nas diferentes estações do ano, talvez seja esse um dos motivos de não ser descrito em qual das 
moradias o(a)s inventariado(a)s mantinham residência fixa. 
 

Tabela 03 - Concentração da Posse de Moradias em 1880 – Cajazeiras, PB 
INVENTARIADO NÚMERO DE MORADIAS 

Antonio Lins de Albuquerque * 

Bernadino José Ferreira 2 

Dona Anna Rosa do Espirito Santo 1 

Dona Antonia Jacyntha de Jesus 3 

Dona Maria Francisca de Carvalho 2 

Lourenço Alves da Silva e Manuela Maria da Conceição 1 

Luiz Ambrazio Pereira Panshet 5 

Manoel Eufrázio de Sousa e sua mulher Maria Custodia de Jesus 1 

Mariano Gomes d`Albuquerque 2 
Fonte: Arquivo do Fórum Dr. Ferreira Júnior, Cajazeiras, PB, 1880. 
* Sem informação, o documento estava incompleto. 

 
As únicas descrições que acompanham as moradias do período em questão, estão relacionadas ao 

tipo de material utilizado (taipa e “tijolho”), tamanho (grande e pequena) e estado (nova e velha) e a 
presença de portas e “janellas” (sic) apenas na parte da frente em todos os inventários transcritos. Chama 
a atenção a maneira como o “tijolho” na construção das moradias adentra o espaço rural e a taipa persiste 
no espaço urbano. De acordo com o trabalho de Muyraktan (2007), quando analisa as casas de vivenda 
sertanejas da região do Seridó no Rio Grande do Norte no século XVIII, as moradias feitas de taipa eram 
mais comuns a época devido ao baixo custo, acessibilidade do material. O nosso caso possivelmente ainda 
responda a essa simbologia presente no Sertão do Seridó no século XVIII, aonde donos de terras e de 
animais moravam em casas feitas de taipas não porque fossem pobres, mas porque a casa de taipa naquele 
século, era o tipo de moradia característica a esses proprietários. 

Talvez essa última explicação não seja o único e verdadeiro motivo e mesmo que fosse, nos anos 
referentes aos nossos inventários esse costume parece estar passando por um processo de redefinição do 
que viria a se tornar o perfil característicos das moradias no sertão da Paraíba já no final do século XIX. 

 
“ ... também são constantes, nas cidades, as mudanças de valores éticos e morais, 
valores esses que vão se adequando ao avanço cultural e tecnológico dentro dos 
espaços urbanos, pois além de se constituir em um complexo material, a cidade também 
é um complexo cultural. E é na vivência cotidiana que seus habitantes criam, 
modificam, copiam ou mesmo rejeitam costumes e valores éticos e morais, quando 
estes passam a ser considerados ultrapassados, ou mesmo as novidades, quando estas 
parecem ousadas demais para os costumes locais. ” (ROLIM, 2010, 47) 
 

Em 1880, apenas uma “caza” na cidade era feita totalmente de “tijolho” “huma casa de tijolho 
murada e caiada”17 e que alcançara o valor de 2:000$000, nenhuma outra “caza” chegou a alcançar valor 
aproximado. O segundo maior valor alcançado fora de 100$000 por apenas quatro casas com as seguintes 
características: “casa parte de tijolho parte de taipa, caiada”, “casa de taipa com frente de tijolho com duas 
portas”, “casa com a frente e um oitão de tijolho e mais de taipa com uma porta e uma janella de frente”18 
e “huma casa de taipa com frente de tijollo tendo a mesma frente em branco com três portas na frente no 
valor de 100$000”19. As quatro primeiras descritas pertenciam a Luiz Ambrazio Pereira Panshet e a última 
pertencia a Lourenço Alves da Silva e sua mulher Manuela Maria da Conceição. Todas estavam localizadas 
no espaço urbano de Cajazeiras. 

                                                           
17 Inventário de Luiz Ambrazio Pereira Panshet, Arquivo do Fórum Dr. Ferreira Júnior, Cajazeiras, PB, 1880 (Caixa 
Azul 1873-1938). 
18 Idem, Ibidem. 
19 Inventário de Lourenço Alves da Silva e sua mulher Manuela Maria da Conceição, Arquivo do Fórum Dr. Ferreira 
Júnior, Cajazeiras-PB, 1880 (Caixa Azul 1873-1938). 



 

e-ISSN: 2359-2796, v. 18, n. 1, 2018. XVII Encontro Estadual de História – ANPUH-PB 

 

308 

Claramente a localização no espaço urbano influi sobre a valorização do imóvel. Em contrapartida 
é de se esperar a diferença de preço entre as localizações (urbano e rural). Mas então nos aparece: “Uma 
parte de terras do valor de 10$000 ... com uma caza de taipa com uma porta de frande e um assude de 
terra pequeno secco, um cercado em comum no Sítio Capoeira no valor de 300$000”20. Será que as 
relações anteriormente apresentadas estavam equivocadas? Eis uma questão comum aos imóveis rurais: 
eles raramente são avaliados isoladamente, e quando assim aparecem é um valor bem inferior “Huma caza 
de taipa com a frente de tijolo na parte de terras de 139$000 do serrote acima descrito no valor de 
50$000”21. Neste caso, o valor de 300$000 (trezentos mil réis) não corresponde somente a moradia, mas a 
esta em conjunto com o “assude” e o cercado. A composição nos apresenta a valorização referente a cada 
singularidade material, porque era isso que definia o seu valor, um valor que exigia ser justificado, por isso 
a necessidade da descrição. 

A materialidade da vida cotidiana no seio familiar carrega em si, significados múltiplos. O 
significado de tudo a nossa volta, nem sempre foi o que é hoje, sempre há interferências de acordo com o 
tempo e o espaço, por isso, ele é múltiplo e ainda mais, ele está sempre em construção. Uma simples 
“cadeira de salla” (sic) se analisado dentro do contexto histórico ao qual trabalhamos, pode indicar a 
prática comum a algumas famílias: a de receber visitas. Mas não qualquer visita, uma vez que nem todos 
dispõem de condições para se possuir cadeiras, então, significativamente, quem a possui, detêm além de 
bens, um lugar social. Nesse caso, essas visitas seriam aquelas dignas de uma calorosa recepção e um 
assento confortável e individual, o que nos leva a pensar sobre a que círculo de relações essa família estaria 
inclusa e que garantiria a ela, a participação de assuntos da coletividade.  

Segundo Brescianni (2007), a cultura material e suas simbologias geraram uma construção 
imagética social estabelecendo limites sobre o próprio espaço da cidade, fruto das experiências visuais, 

 
“As cidades são antes de tudo uma experiência visual, traçado de ruas, essas vias de 
circulação ladeadas de construções, os vazios das praças cercadas por igrejas e edifícios 
públicos, o movimento de pessoas e a agitação das atividades concentradas num 
mesmo espaço. E mais um lugar saturado de significações acumuladas através do 
tempo, uma produção social ...”. (BRESCIANNI, 2007, 237) 
 

Apreender a materialidade é também entender o processo construtivo de uma memória. 
 
“ É impossível deixar de sublinhar ainda uma vez a estreita relação entre experiência 
visual, o saber culto e a valorização de parte da cultura material da cidade; relação que 
se completa nas políticas de intervenção, neste caso, não de reforma, mas de 
preservação e constituição de uma memória imagética, uma história expressa em pedra, 
tijolos, ferros, vidro ...” (BRESCIANNI, 2007, 257) 

 
São afirmações que partem de uma análise sobre o físico, mas que, ultrapassa esse limite, ou seja, 

ao assimilarmos essa afirmação com o “sentido do possuir” nesse período analisado e seu lado simbólico, 
teremos o reflexo de uma intencionalidade pautada no “ser, ter e fazer”. 

Mediante a complexidade das informações presentes nessa documentação, este trabalho buscou 
refletir sobre o dinamismo social e espacial presente nos primeiros anos de formação urbana da recém-
emancipada cidade de Cajazeiras, PB, entre os anos 1876 a 1900, traçando a relação entre cidade e campo 
como agentes dependentes entre si, que persiste com grande influência desde anos, antes mesmo de sua 
efetiva emancipação até os anos seguintes, no segmento das relações coletivas e individuais (família). 
Utilizando como principal referência os recursos materiais para identificar os limites e fronteiras que 
distinguem as massas que constituem a concentração populacional de Cajazeiras. E apreender a forma 
como se procedem as influências e atuações diretas dessas famílias sobre esse espaço, bem como a 
afirmação das identidades por meio da reprodução e perpetuação das memórias e da materialidade. 
 
 
 
 

                                                           
20 Inventário de Donna Anna Rosa do Espirito Santo, Arquivo do Fórum Dr. Ferreira Júnior, Cajazeiras, PB, 1880 
(Caixa Azul 1873-1938). 
21 Inventário de Mariano Gomes d´Albuquerque, Arquivo do Fórum Dr. Ferreira Júnior, Cajazeiras, PB, 1880 (Caixa 
Cinza 1851-1883). 
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FONTES: 
 
Ano _ Inventariado/a _ Inventariante _ Arquivo:    
 
1880 / Dona Anna Rosa do Espirito Santo / Antonio Lins d´Albuquerque / Arquivo Fórum Doutor 
Ferreira Junior - Caixa Azul 1873-1938. 
1880 / Dona Maria Francisca de Carvalho / Damião Antonio de Abreu / Arquivo Fórum Doutor 
Ferreira Junior - Caixa Azul 1873-1938. 
1880 / Luiz Ambrazio Pereira Panshet / Dona Felermina Bezerra Panshet / Arquivo Fórum Doutor 
Ferreira Junior - Caixa Azul 1873-1938. 
1880 / Mariano Gomes d`Albuquerque / Dona Delfina de Jesus do Espirito Santo / Arquivo Fórum 
Doutor Ferreira Junior - Caixa Cinza 1851-1883. 
1880 / Lourenço Alves da Silva e Manuela Maria da Conceição/ Justino Alves da Silva / Arquivo Fórum 
Doutor Ferreira Junior - Caixa Azul 1873-1938. 
1880 / Manoel Eufrázio de Sousa e sua mulher Maria Custodia de Jesus / Henrique de Souza Oliveira / 
Arquivo Fórum Doutor Ferreira Junior - Caixa Azul 1873-1938. 
1880 / Bernadino José Ferreira / Dona Anna Jozefa d`Alexandria / Arquivo Fórum Doutor Ferreira 
Junior - Caixa Azul 1873-1938. 
1880 / Dona Antonia Jacyntha de Jesus / Antonio Lins de Albuquerque / Arquivo Fórum Doutor 
Ferreira Junior - Caixa Azul 1873-1938. 
1880 / Antonio Lins de Albuquerque / Antonio Lira de Albuquerque / Arquivo Fórum Doutor Ferreira 
Junior - Caixa Cinza 1883. 
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EDUCAÇÃO, CULTURAS POLÍTICAS E PARAIBANIDADE EM FAVOR DA 
GUERRA: os desdobramentos da Segunda Guerra Mundial (1939-1945) no cotidiano de 

João Pessoa/PB 
Daviana Granjeiro da Silva1 

 
Resumo: Este artigo busca refletir sobre os desdobramentos causados pela efervescência da 
Segunda Guerra Mundial (1939-1945) no cotidiano da capital paraibana, a cidade de João Pessoa. 
Atendendo à lógica nacionalista do Estado Novo (1937-1945), o governo paraibano estabeleceu 
práticas patrióticas, a partir das esferas institucionais e não oficiais – espaços formais e não 
formais de educação – que foram intensificadas em virtude do conflito mundial, com o objetivo 
de incentivar e consolidar a participação do Brasil na guerra. Dentro da perspectiva da Nova 
História Política e utilizando os jornais de destaque do período como fontes primárias, 
intentamos perceber a importância da construção de um sentimento de paraibanidade (legitimado 
dentro de uma cultura política predominante durante a interventoria de Ruy Carneiro) para o 
projeto nacional e como isso se refletiu social, cultural e politicamente no cotidiano da capital da 
Paraíba ao longo do estado de beligerância. 
 
Palavras-chave: Educação; Nacionalismo; Segunda Guerra Mundial. 
 
INTRODUÇÃO 
  

A Segunda Guerra Mundial (1939-1945), como o mesmo nome já indica, foi um episódio 
dentro da história da humanidade de dimensões globais. Ocasionada especialmente por disputas 
imperialistas e de características singulares, com a forte atuação de regimes totalitaristas, 
especialmente o Fascismo na Itália e o Nazismo na Alemanha, foi o conflito ocorrido no 
extremismo do século XX, como nos afirmaria Eric Hobsbawm (1995), mais sanguinário que 
nossa história teve conhecimento até o momento.  

Um saldo que ultrapassa sessenta milhões de mortos comprova que essa guerra foi, de 
fato, de dimensões catastróficas. Entretanto, para além dos campos de batalhas e das 
consequências bélicas, os desdobramentos que um conflito como esse acarreta no cotidiano da 
população dos mais variados países, que envolvidos direta ou indiretamente no confronto, 
possuem grande relevância para compreendermos as dimensões que a guerra causou para o 
século XX (em âmbito político, econômico e cultural) e sobretudo, para refletirmos os efeitos 
gerados às diferentes sociedades em vários pontos do globo. 

Dentro dessa perspectiva e trazendo a discussão para o contexto do Brasil, é possível 
destacar que apesar de o país ter se mantido neutro até agosto de 1942 e mesmo após a 
declaração oficial de entrada no dia 22, os efeitos da guerra já vinham acontecendo de várias 
formas e sob vários aspectos: alterações na economia com os racionamentos de energia e de 
alimentos; impactos na moda com o boom do estilo de roupas inspiradas nas estampas do 
exército; o cinema sendo abarcado por filmes que tratavam da temática da guerra; o carnaval em 
muitos lugares do Brasil com enredos fazendo referência ao estado de beligerância; a mudança de 

                                                           
1 Mestra em História pela Universidade Federal da Paraíba; Professora de História na Secretaria de Educação do 
Estado da Paraíba (SEE-PB).  
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hábitos sociais, como o recolhimento das pessoas para suas casas em algumas cidades litorâneas 
por medo de ataques aéreos;  as propagandas publicitárias evidenciado o esforço de guerra; a 
educação patriótica nos espaços formais e não formais, dentre outros, são exemplos de como o 
Brasil sentiu os efeitos da Segunda Guerra Mundial.2 

O estado da Paraíba, por sua vez, não fugiu a essa dinâmica de alterações em virtude do 
confronto e a sua capital, João Pessoa, por situar-se no litoral, possuía peculiaridades geográficas 
que fizeram com que houvessem preocupações e estratégias pensadas para o momento de tensão 
bélica por qual passava o país. Neste sentido, à época a interventoria de Ruy Carneiro (1940-
1945) fomentou várias ações políticas e patrióticas com o intuito de legitimar o ideal nacionalista 
do governo Vargas, essencial para o esforço de guerra.  

Ora, dentro de uma experiência de conflito de ordem global sem precedentes, era crucial 
que fosse disseminada uma carga ideológica que impulsionasse a população brasileira a apoiar a 
entrada do país na guerra e, mais do que isso, a participar ativamente do confronto. Sendo assim, 
a construção de um sentimento de brasilidade3 foi uma estratégia do governo nacionalista varguista 
afim de angariar o apoio da população em geral. A ideia de que “o amor pela pátria deveria vir 
primeiro do que o amor pela família”4 foi um discurso fortemente propagado em vários lugares 
do país. Entretanto, no caso específico do estado da Paraíba, o que os estudos da literatura sobre 
o assunto e as pesquisas nos jornais tradicionais do período apontam é que foi necessária a 
construção inicialmente de um sentimento de paraibanidade antes do que se pretendia pensar 
como um projeto nacional, ou seja, a população era incentivada e ensinada das mais variadas 
formas sobre a importância de uma união de todo o povo paraibano para ajudar o Brasil a vencer 
a guerra.  

Dentro desse contexto, o fenômeno cultura política é fundamental para compreendermos 
esse processo de construção de um sentimento de brasilidade e de paraibanidade, pois a partir dele 
muitas das práticas fomentadas e disseminadas dentro do âmbito regional por grupos políticos 
dominantes tiveram maior proporção e corroboram com o projeto nacional vigente.  

Surgido na Ciência Política durante a década de 60 do século XX, o conceito de Cultura 
Política foi apropriado pela historiografia algumas décadas seguintes e tem como um dos 
principais representantes o historiador francês Serge Berstein, com vasta produção em torno do 
debate conceitual e empírico sobre o tema. Em A Cultura Política (1998), enfatiza sua discussão na 
pluralidade do termo (culturas políticas), embora admita que em um determinado momento, 
pode haver a predominância de uma delas. 

Dentro da historiografia brasileira, podemos destacar os estudos de Ângela de Castro 
Gomes por destrinchar diversos aspectos em que estão configuradas as culturas políticas, 
evidenciando o campo das representações e o papel das instituições como difusoras das culturas 
políticas.  Para a autora, o fenômeno pode ser entendido como: 

 
[...] um conjunto de representações, complexo e heterogêneo, mas capaz de 
permitir a compreensão dos sentidos de um determinado grupo (cujo tamanho 
pode variar) atribui a uma dada realidade social, em determinado momento de 
tempo (2010, p.31)”. 

 
Abordando uma lógica que vai além do âmbito do econômico, Gomes enfatiza a atuação dos 

diversos sujeitos nos processos sócio-políticos, enxergando o poder estatal como campo de 

                                                           
2 Essa discussão faz parte das minhas pesquisas de mestrado e podem ser encontradas na minha dissertação 
intitulada “A construção da pátria amada: educação, nacionalismo e patriotismo na Paraíba durante a Segunda Guerra 
Mundial (1939-1945)”. Dissertação defendida em junho de 2016 pelo PPGH/UFPB. Disponível em: 
http://tede.biblioteca.ufpb.br/bitstream/tede/9614/2/arquivototal.pdf 
3 Claúdia Engler Cury (2013) apresentou uma importante discussão acerca das políticas culturais que se delinearam 
na Era Vargas e de como foram pensados e articulados os projetos de brasilidade para esse período. 

 

http://tede.biblioteca.ufpb.br/bitstream/tede/9614/2/arquivototal.pdf
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negociação (entre governo e povo) e não como matriz exclusivamente dominante. Ela chama a 
atenção para as ações políticas, que extrapolam o campo do formal, do institucional e são 
articuladas dentro de uma dinâmica complexa e plural entre os sujeitos em determinadas 
conjunturas. 

Neste sentido, as ações políticas que foram implementadas por grupos dominantes e 
absorvidas e/ou ressignificadas pela população paraibana são pontos importantes para 
refletirmos as formas variadas de educação patriótica que se deram no contexto da Segunda 
Guerra Mundial.  

Importante salientar a relevância desse trabalho enquanto um estudo detalhado acerca dos 
desdobramentos da guerra na cidade de João Pessoa, tendo em vista que ele nos permite tecer 
reflexões que nos ajuda a entender sobre esse momento ímpar da história da humanidade e seus 
efeitos para a sociedade da capital paraibana.   
 
A PARTICIPAÇÃO DO BRASIL NO CONFRONTO E OS DESDOBRAMENTOS DA 
GUERRA NA PARAÍBA 

 
O Brasil que por alguns anos proclamou o sentimento de neutralidade como característica 

marcante de um país pacífico, em 1942 se vê impulsionado ao combate bélico. A sua relação 
político-econômica com os Estados Unidos, cada vez mais intensificada, pediria um 
posicionamento efetivo e os sucessivos ataques aos navios brasileiros seria o estopim para a 
entrada do país no confronto.  

A partir de então, o clima de tensão é disseminado e uma corrida pela preparação militar5 
se dará de forma sistemática. Em estado de Guerra, o governo brasileiro intensifica a propagação 
de sentimento de confiança entre a população e se utiliza dos meios de comunicação para tal 
propósito. Nesse sentido, os jornais ganham destaque por apresentarem aquilo que o regime 
varguista almejava, sempre na perspectiva de centralização do poder e controle das opiniões a 
serem externadas.  

Em 18 de agosto de 1942 navios brasileiros são afundados no litoral baiano. A notícia 
vem estampada no Jornal A União, causando uma comoção popular e um sentimento de revolta. 
A população vai às ruas demonstrar a indignação e clamar por justiça e esse momento é 
externado pelo Jornal como uma prova de patriotismo, sendo narradas detalhadamente as 
manifestações populares nos dias seguintes ao atentado.  

As análises nos periódicos nos apontam que, após o atentado aos navios brasileiros no 
litoral baiano, o governo já demonstrava movimentações da sua entrada na Guerra, pois no dia 
seguinte ao torpedeamento o Brasil aparece no Panorama de Guerra, coluna específica sobre o 
assunto do jornal oficial do Estado.  

A disseminação das notícias sobre o desenrolar da Guerra se deu no Brasil com a forte 
atuação dos meios de comunicação. A população brasileira foi se informando da dimensão do 
conflito mundial a partir das informações que circulavam cotidianamente pelas ruas. Com isso, 
foram se intensificando as sensibilidades que afloravam muito fortemente nesse momento, 
fazendo com que o povo brasileiro, de fato, se manifestasse em favor das forças aliadas. 

 
A guerra provocaria grandes mobilizações no Brasil, especialmente nos grandes 
centros urbanos. Ela chegava por meio dos jornais e do rádio, e, especialmente, 
após o ataque japonês à base militar norte-americano de Pearl Harbor, os 
acontecimentos do conflito mundial passariam a ser debatidos nos bares e 
cafés. (MERON, 2009, p.26) 

                                                           

5 O livro Trinta anos depois da volta (1975) de autoria Octávio Costa (1976) traz uma abordagem sobre a 
participação do Brasil na II Guerra Mundial, um relato sobre o país de antes da Guerra, o processo de preparação da 
FEB, a presença do país no confronto e a volta da Força Expedicionária Brasileira com as mudanças que o conflito 
acarretou no Brasil. 
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Após a declaração de entrada da Guerra, o Brasil irá passar por transformações ainda 
maiores. O país terá que ajustar diversos setores que sentiram os efeitos do confronto mundial.  

No período da II Guerra Mundial governava a Paraíba o interventor Ruy Carneiro (1906-
1977), que atuou de 1940 a 1945. Seu governo possuía características bem peculiares, com uma 
política assistencialista e a tentativa de se mostrar um governante preocupado com os destinos do 
povo, nunca visto antes pela população paraibana. O interventor era porta-voz do presidente 
Getúlio Vargas e demonstrava um espírito conciliador singular. Nesse sentido, o Jornal A União 
apresentou por diversas vezes essa imagem de governante das massas. Acerca disso, a 
historiadora Ana Beatriz Ribeiro Barros Silva enfatiza em seu artigo O Salvador, o realizador e 
o democrata: a construção do mito político do interventor Ruy Carneiro (1940-1945), que: 

 
Ao mesmo tempo em que A União, utilizando-se não apenas do texto escrito, 
mas também de ampla iconografia constrói a imagem de Ruy Carneiro como a 
de um homem devotado a sua terra, grande realizador, comprometido com o 
Estado Novo, bem relacionado na capital da República, amigo pessoal do 
presidente Vargas, preocupado com as questões sociais e excelente 
administrador, outra imagem desponta no jornal oficial: a de democrata. A 
Paraíba viveria então em perfeita paz e bem-estar, traço do espírito humanitário 
e democrático que caracterizavam Ruy Carneiro. (SILVA, 2011, p.193-194) 

 
Com esse perfil, o estado da Paraíba se via entre um regime autoritário em contrapartida 

com fortes marcas da política assistencialista, característica do governo de Ruy Carneiro nesse 
período. 

Ao nos depararmos com os jornais e com as pistas que a historiografia do período nos 
concede é possível perceber as mudanças ocorridas no estado em virtude da Guerra. Diversos 
setores da sociedade mudaram durante a Guerra. O setor econômico foi bastante alterado, com 
investimentos profundos no corpo militar brasileiro; os setores artísticos e culturais também 
sofreram modificações em decorrência do clima de conflito mundial, onde os cinemas, por 
exemplo, passaram a exibir uma série de filmes de guerra; o campo da Moda foi contagiado com 
roupas em estilo do Exército, com os tons verde e cinza; o carnaval agora passava a desfilar com 
alegorias de exaltação da pátria e aclamando à vitória da democracia (MELLO, 2003).  

Na capital do estado da Paraíba, a cidade de João Pessoa, as notícias circulavam de 
diversas formas: pelas praças, pelos bares e cafés da cidade, pela Rádio, pelo trem que trazia 
notícias de jornais sobre a Guerra: 

 
O trem tornou-se, assim, instrumento fundamental na circulação de notícias da 
guerra, por conta dos jornais que transportava, além do próprio telégrafo. 
Cidades pontas de trilho como Bananeiras, Alagoa Grande e Cabedelo, e nós 
ferroviários, como João Pessoa, Itabaiana e Antenor Navarro, beneficiavam-se 
desse tipo de articulação. (Juarez Batista. Citado por: MELLO, José Octávio de 
Arruda.2003, p.34). 

 
Neste sentido, importante salientar que o periódico oficial do estado buscava acompanhar 

a dinâmica federal, procurando evidenciar as medidas tomadas pelo governo para o racionamento 
de gasolina na capital do estado da Paraíba: 

 
Teve lugar, ontem, gabinete do capitão chefe da Policia, uma reunião, a que 
compareceram os agentes das companhias petrolíferas do Estado. Srs. Walter 
Rocha, Paul Joubert e Acilino Ferreira e a diretoria do sindicato dos condutores 
e veículos Rodoviários de João Pessôa [...] Essa reunião teve por fim apresentar 
sugestões a respeito do racionamento da gasolina na capital, o qual ficou assim 
resolvido: Carro de aluguel – 10 litros por dia útil. Caminhões e ônibus – 15 
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litros por dia útil. Carro particular – 5 litros por dia útil. (A União, 10 de maio 
de 1942; p.4) 
 

Como pode ser percebido, as medidas tomadas para o racionamento de gasolina tiveram 
efeito substancial na dinâmica da população paraibana, em especial da capital João Pessoa, onde 
havia um número significativo de veículos rodoviários. O estabelecimento específico de litros 
determinados para uso diário evidencia a busca de controle estatal sobre a situação de crise dos 
combustíveis no país. 

O governo paraibano buscou se munir de ações práticas que configurassem a preparação 
para o estado de guerra. Neste intento, diversas matérias de cunho preparatório para o estado de 
guerra foram explicitadas diariamente nos jornais. Como exemplo, podemos citar a Conferência 
acerca de “Feridas de Guerras e seu tratamento”, onde o prof. do curso de Cirurgia de Guerra 
inaugurado em Recife, José Henriques, compareceu à capital paraibana para apresentar suas 
pesquisas ao corpo médico da cidade, juntamente às enfermeiras alunas do Curso de Emergência, 
em solenidade destacada pelo periódico como sendo de grande relevância para a situação do 
país6. 

Matéria de destaque a ser analisada é a explicitada pelo periódico após a declaração de 
estado de guerra (ocorrida em 22 de agosto de 1942), quando noticia a o aglomerado do povo no 
Ponto de Cem Réis, em demonstração de apoio à entrada do país no conflito: 

 
A declaração de guerra do Brasil á Alemanha e á Itália veio encontrar a Paraíba 
em plena vibração patriótica, numa continuação aos movimentos, que nestes 
últimos dias, teem caracterizado a repulsa do nosso povo e o protesto da 
consciência paraibana contra os covardes piratas do Eixo. A notícia de que o 
Presidente Getúlio Vargas, após a reunião do Gabinete Ministerial no Palácio 
Guanabara, reconhecera o estado de beligerância com os agressores, correu 
célere pela cidade, e foi espalhada aos quatro cantos pelo rádio e pelos placards 
que A UNIÃO fez colocar em vários. Pouco a pouco, o povo foi se 
aglomerando no Ponto de Cem Réis, na mais absoluta ordem, prorropendo em 
vivas á Democracia, ao Brasil, ao Chefe da Nação e as dirigentes dos países 
aliados. Populares confraternizavam em plena praça pública, aos abraços e 
vivas, aclamando o nome do Brasil e do seu grande Chefe, que, nesta hora de 
agonia para a humanidade, reafirma ao mundo o intransigente desejo de viver á 
luz do sol, longe dos campos de concentração, e das tações das tropas de 
ocupação nazis. (A União, 25 de maio de 1942; p.5) 
 

Como pode ser visto na citação acima, o autor do artigo procura caracterizar a atitude do 
povo paraibano (o povo que participou do comício na capital paraibana) como equiparada e 
demonstrando o mais nobre de civismo e amor pela pátria. Ademais, a matéria consegue unir 
vários pontos de relevância acerca do mesmo acontecimento: a exaltação da democracia, do chefe 
de Estado e ainda dos países aliados, com sua representação maior nos Estados Unidos. 
Consegue ainda, tocar no ponto central de ataque ao Eixo: o nazismo e seus artefatos de 
dominação e desumanidade, representadas pelos campos de concentração. Criou-se, dessa forma, 
um discurso de convencimento onde o outro (o inimigo alemão) é identificado com o mau. 

Além da coluna escrita, se faz destaque a explicitação de uma fotografia do comício 
promovido na capital João Pessoa, utilizado pelo periódico como símbolo de patriotismo e 
manifestação de um povo que se preocupava com os destinos de sua nação. A população 
paraibana é evidenciada como comprovação de um povo ativo nas causas da defesa nacional. 
Essa era a mensagem que repetidamente aparecia nas manchetes do jornal porta-voz do governo. 

                                                           
6 A matéria intitulada “Feridas de Guerra e seu tratamento” consta no A União em notícia de destaque no periódico 
do dia 13 de maio de 1942, p.4. 
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Imagem 01: Comício promovido na Praça João Pessoa. 

 
Embora o governo procurasse demonstrar que a população civil estava unida e ativa em 

favor da grande causa nacional – a guerra – a fotografia acima deixa algumas inquietações sobre 
esse momento, sobretudo quanto à própria noção de “população” que o governo insistia em 
propagar.  A generalização dos discursos explicitados no A União não corresponde com o que a 
fotografia acima apresenta, pois, como é possível perceber, não há presença de mulheres no 
momento do registro. Mesmo que muitas mulheres estivessem na manifestação, a ausência delas 
na fotografia (registro simbólico e relevante, pois iria estampar as páginas do jornal no dia 
seguinte ao evento) nos faz perceber que o que o órgão da imprensa oficial do estado 
denominava de “povo paraibano” possuía uma conotação que não contemplava a 
realidade/totalidade do estado da Paraíba.  
 
CONSTRUINDO A PÁTRIA AMADA NAS LINHAS DE A UNIÃO 
 
 Construir um projeto de nacionalidade não é das tarefas mais fáceis, pois se por um lado, 
o regime ditatorial determina o que deve ser dito e ouvido, por outro, a população precisa se 
apropriar do sentimento de amor pela pátria para que se torne conivente com o projeto estatal. 
Um projeto de nacionalismo bem-sucedido ocorre quando as pessoas de um determinado país 
criam relações de sentidos com os discursos de nacionalidade emanados pelas diversas esferas 
que compõem a conjuntura política em questão. É imprescindível que se crie um ideal de nação 
pela qual se identifique a sua comunidade. 
 Benedict Anderson (2008) nos lembra que “„Nações‟, mais do que inventadas, são 
„imaginadas‟, no sentido de que fazem sentido para a „alma‟ e constituem objetos de desejos e 
projeções. (p.10)”. Ora, no caso do Brasil, o governo pretendia garantir à população uma nação 
dentro da ordem e do progresso, projeto que foi introduzido aos poucos no imaginário social e 
passou a fazer parte do anseio de parte da população brasileira. Anderson enfatiza o relevante 
papel da imprensa para o fenômeno do nacionalismo, pois “O jornal [...] proporcionaria os meios 
técnicos ideais para „re-presentar‟ o tipo de comunidade imaginada a que corresponde uma nação. 
(p.12)”. E neste caso, o jornal A União, órgão oficial do estado paraibano será o responsável por 
construir as representações de uma pátria pretendida: a pátria amada.  
 Os mecanismos utilizados pela imprensa para tal intento serão diversos. O rádio, meio de 
comunicação mais popular na década de 1940, se encarregava de propagar as notícias dos 
periódicos através de sua própria linguagem. Não obstante, os jornais impressos eram lidos nos 
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trens, nas praças e em outros espaços urbanos de circulação de pessoas, de modo que o fato 
grande parte da população paraibana ser analfabeta nesse período não foi empecilho para a 
disseminação das manchetes do A União.  

As notícias sobre a guerra ora chegavam de trem, ora se aglomeravam junto aos transeuntes 
nas vias públicas ou ainda apareciam de mansinho nas mesas de bares e bodegas da capital. O fato 
é que esses documentos procuram demonstrar que a população paraibana ouvia, apreendia e mais 
do que isso, construía relações de sentidos sobre esse momento ímpar de sua própria história. No 
entanto, essas fontes não falam das possíveis críticas, das resistências ao Brasil entrar na guerra, 
não se referem em nenhum momento sobre as opiniões que pudessem divergir do tema.    

O mês de agosto de 1942 foi de intensa movimentação nas linhas de A União, devido a 
entrada do Brasil no confronto. As pesquisas nos mostraram o processo gradativo da decisão, 
pois semanas antes da declaração oficial o país já externava cotidianamente suas intenções, com 
matérias atacando o Eixo e manifestações patrióticas de ordens diversas. 

O jornal oficial do estado também evidenciava os apelos à população paraibana para o 
estado de guerra. A notícia do último torpedeamento aos navios brasileiros veio estampada no 
Jornal A União, na tentativa de causar uma comoção popular e suscitar um sentimento de justiça 
pelas vítimas paraibanas. Com isso, parte da população foram às ruas demonstrar a indignação e 
clamar por justiça e esse momento foi externado pelo Jornal como uma prova de patriotismo, 
sendo narradas detalhadamente as manifestações populares nos dias seguintes ao torpedeamento. 
É importante atentar para o destaque dado pelo jornal à notícia do torpedeamento: a manchete 
principal subtende uma ênfase muito maior não explicitada nas páginas seguintes. O que se 
percebe é a forte entonação para a notícia com o propósito de gerar comoção popular. 
 

Desde ante-ontem aos primeiros momentos da divulgação da dolorosa notícia, 
formou-se nessa cidade [João Pessoa] um verdadeiro movimento patriótico, de 
que participaram, todas as classes, vibrantes e cheias de entusiasmo, profligando 
a selvagem agressão, que fere todos os elementares princípios do direito 
internacional. (A União, 20 de Agosto de 1942, p. 6) 

  
O momento de participação popular é comparado à Revolução de 1930, em coluna em A 

União: “A Paraíba está de pé contra a hora do Brasil. Toda a cidade de João Pessôa7 apresenta um 
grandioso aspecto comparado aos grandes dias de 30” (p.6) A associação ao movimento de 1930 
mostra um discurso voltado para as questões de um fato marcante na história paraibana, no que 
tange às questões de participação da população.  

Os periódicos trazem uma representação sobre o estado da Paraíba em consonância com 
a esfera nacional. A apresentação diária das notícias, dos anúncios publicitários voltados para a 
temática da guerra e os discursos proferidos por intelectuais que atuam em colunas diárias no A 
União são um conjunto de práticas que reforçam a política nacionalista essencial para o período 
intenso que foi o da Segunda Guerra Mundial. A comparação do movimento popular (após o 
torpedeamento dos navios brasileiros) ao Movimento de 1930, por exemplo, é elemento de 
legitimação de uma tradição, criada e sedimentada nos pilares sociais, como nos apontam 
HOBSBAWM e RANGER (1995).  

Para a invenção dessa tradição, o campo da linguagem é de suma importância, pois 
constrói uma narrativa baseada nos pilares da experiência e do passado, como nos apresenta 
Franklin R. Ankersmit (2012). Ou seja, a experiência do Movimento de 1930 é utilizada como 
reforço para o presente contexto da efervescência do clima de tensão após a entrada do Brasil no 
confronto mundial. Ankersmit nos lembra ainda que a representação é sempre autorizada por 
uma tradição e nesse sentido, percebe-se que o órgão oficial do Estado serve de ferramenta para 
construir a narrativa que evidencie determinada tradição, no caso, a tradição de um país patriótico 
e de uma população preocupada com sua nação, disposta a ajudá-la a vencer o combate.  

                                                           
7 As citações extraídas do jornal constam da mesma forma, sem alterações na escrita. 
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O sentimento de patriotismo vai sendo fortalecido cada vez mais em vários espaços da 
sociedade brasileira. A escola, por sua vez, será um desses espaços fundamentais e terá papel 
preponderante para a construção dessa pátria amada, criando manifestações cívicas, de cunho 
fortemente nacionalista8. E dentro desse panorama, a imprensa se utilizará desse aparato 
educacional para sua narrativa diária, exibindo uma coluna específica da atuação das escolas 
públicas paraibanas no sentido de propagação desse nacionalismo específico que se delineou no 
país. 

No dia 20 de Agosto de 1942, dois dias após o torpedeamento dos cinco navios 
brasileiros no litoral baiano, parte da população paraibana, em especial cidadãos da capital e da 
cidade de Campina Grande9, se mostra ofegante para lutar pelas causas da pátria. A coluna no 
jornal intitulada A Paraíba de pé contra os agressores nazistas aborda as manifestações 
populares, com passeatas, comícios e o fechamento do comércio e dos cinemas da Cia Exibidora 
de filmes S/A, em luto pelo afundamento dos navios brasileiros. 

O governo, com a sua política ditatorial, em pleno vigor do Estado Novo fazia sentir os 
efeitos de suas ações em diversas esferas da sociedade. O Jornal oficial é um típico exemplo, pois 
tinha como prioridade externar uma imagem da Paraíba de apoio à nação e de sentimento de 
brasilidade. O Jornal A União sensibilizava a população com as fotografias dos paraibanos que 
viajavam a bordo nos navios torpedeados e estavam desaparecidos. Uma secção era reservada 
para apresentar os paraibanos desaparecidos e narrarem, inclusive, suas trajetórias de vida, como 
fez com Jaime, João Dias júnior e Gilberto Costa. 

Em 22 de agosto, quatro dias após o torpedeamento, o governo declara estado de guerra 
e a partir de então se sucedem várias manchetes de apelo popular, com discursos do próprio 
presidente e de outras figuras influentes no cenário político e intelectual brasileiro. Na Paraíba, o 
grande destaque será o interventor Ruy Carneiro que externará por diversas vezes seu sentimento 
de apoio à pátria. 

No dia seguinte à entrada do país no confronto mundial, o discurso proferido pelo Jornal 
era em tom de pesar, suscitando a comoção popular, em face da desumanidade com que os 
alemães atingiram os navios brasileiros: “O covarde torpedeamento dos nossos navios pelos 
agressores do „eixo‟ trouxe o luto a inúmeros lares brasileiros, contando-se entre as vítimas do 
ignominioso atentado vários paraibanos.” (A União, 23 de ago. de 1942, p. 5). O jornal ainda 
fazia questão de relatar os nomes dos familiares das vítimas, bem com suas atividades 
profissionais, o que transparecia uma apelação, na tentativa de sensibilizar a população. A ideia 
do luto pela perda dos paraibanos é a estratégia utilizada pelo governo, na tentativa de induzir o 
povo ao patriotismo. 

 

                                                           
8 A historiadora Vânia Cristina da Silva, em sua dissertação intitulada Ó pátria amada, idolatrada, salve!salve! Festas 
escolares e comemorações cívicas na Paraíba (1937-1945) traz uma abordagem relevante que corrobora com o intento dessa 
pesquisa, pois analisou como as festas escolares e as manifestações cívicas se processaram na Paraíba durante o 
Estado Novo (1937-1945) e como tais práticas foram usadas como ferramentas de educação nacional. 
9 Encontramos nos periódicos relatos de manifestações cívicas ocorridas nas cidades de João Pessoa e Campina 
Grande. 
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Imagem 02: Fotografia extraída e adaptada do Jornal A União, em matéria do dia 23 de 
agosto de 1942, p.5. 

 
A declaração da entrada do Brasil na Guerra, em reunião no gabinete ministerial do 

Palácio Guanabara, no dia 22 de agosto é estampada em primeira capa no Jornal, no dia seguinte. 
Se antes a população paraibana vivia em estado de alerta com receio de agressões do Eixo e 
atenta ao andamento da guerra no outro continente, agora tinha de conviver com o clima tenso 
de preparação militar do Brasil.  

Com a declaração de entrada do Brasil na guerra, noticiada rapidamente pelo Rádio e 
pelos Placards10 que a União fez colocar em vários pontos da cidade, parte da população da cidade 
de João Pessoa sai às ruas em mais manifestações patrióticas. O Ponto de Cem Réis era palco 
dessas manifestações cívicas pela democracia. Tal euforia não passa despercebida pelo órgão 
oficial e é evidenciada dia-a-dia através de matérias de destaque no periódico. Entretanto, é de 
crucial importância levar em consideração a carga de parcialidade e de intencionalidade 
caracterizadas por jogos políticos que se estabeleciam dentro desse meio de comunicação. Dessa 
forma, podemos extrair, inclusive, as dissonâncias e afinidades de elementos políticos do período 
estudado. 

 
Desde ontem assumiu o Brasil participação direta na luta em que se empenham 
as forças da Democracia contra os inimigos da liberdade humana. 
A posição do nosso país, agora expressa firmemente, foi ditada pelos princípios 
de honra, que assistem a um povo livre. Precisamente há uma semana, indefesas 
embarcações brasileiras eram covardes e criminosamente atacadas dentro de 
nossas próprias águas, com perda de vidas preciosas. A esse ultraje a nossa 
bandeira, só podíamos reconhecendo o estado de beligerância entre a nação 
brasileira e as nações agressoras. 
A decisão do govêrno é assim, uma expressão dos sentimentos nacionais, 
horrorizados diante daquela sucessão de atentados a nossa soberania, que 
culminaram em requintes da mais torpe selvageria e deshumanidade. (A União, 
23 de ago. de 1942 p.1) 

 

Um ponto contraditório do governo Vargas é refletido na escrita do próprio jornal. Em 
plena ditadura, a mensagem de entrada na Guerra foi de luta em favor da democracia: “Desde 
ontem, assumiu o Brasil participação direta na luta em que se empenham as forças da 
Democracia contra os inimigos da liberdade humana.” (A União, 23 de ago. de 1942, p1.) O 

                                                           
10 Espécies de murais colocados em pontos estratégicos de João Pessoa para informar a população sobre a entrada 
do país na Guerra. 
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discurso exibido representava um país livre, que aclamava a liberdade e a Democracia. No 
entanto, a realidade do povo brasileiro era de repressão e controle da ordem.  

Intensificam-se também os acordos econômicos entre o Brasil e os Estados Unidos, 
como pode ser visto em relato intitulado “Firmados mais seis acordos econômicos entre Brasil e 
Estados Unidos” 

 
Ao comício de segunda-feira à noite sucederam-se as manifestações públicas de 
ontem, que se realizaram durante todo o dia. Pela manhã, realizou-se uma 
grande passeata, ostentando os manifestantes cartazes com as fotografias dos 
presidentes do Brasil e dos Estados Unidos. Uma multidão calculada em cinco 
mil pessoas constituiu o patriótico cortejo em que se viam, de mistura, 
elementos de todas as classes sociais, inclusive alunas dos nossos principais 
educandários numa unânime demonstração de sentimento de brasilidade. (A 
União – 20 de Agosto de 1942, p.1) 
 

 
Imagem 03. Comício no Palácio da Redenção. Retirada do Jornal A União, em coluna do dia 20 de ago. de 
1942 

 

A imagem acima é apresentada pelo jornal como a fotografia do comício realizado em 
frente ao Palácio da Redenção. O evento é tratado pelo periódico como uma grande 
manifestação de apoio ao “irmão da América”, os Estados Unidos, celebrando os acordos recém 
firmados. No entanto, nosso questionamento sobre esse momento representado pela fotografia, é 
se, de fato, havia a consciência da população sobre o teor desses acordos. Apenas figuras 
masculinas compõem a cena fotográfica e esse já é um elemento importante de questionamento 
acerca de que representatividade paraibana se estava tratando.  

 Diante do exposto, é possível perceber a atuação forte do jornal A União no processo de 
construção de um ideal nacionalista que contribuísse para a entrada do Brasil na guerra. 
Enquanto órgão oficial do estado, o periódico buscava evidenciar práticas políticas e patrióticas 
que ocorriam em diversos setores no estado da Paraíba e, especialmente, na capital João Pessoa, 
com o intuito de corroborar com o projeto varguista no período. Neste sentido, as práticas 
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políticas que foram delineadas por grupos que faziam parte desse projeto constituíram uma 
cultura política predominante para o período em questão.  

Ademais, cabe enfatizar ainda que muitas das ações encabeçadas pela interventoria de Ruy 
Carneiro surtiram efeito na forma como a sociedade paraibana sentiu esse período de tensão 
bélica, tendo em vista que a população era educada sob vários contextos (escolas, propagandas, 
discursos, matérias jornalísticas, cartilhas, entre outros). As pessoas eram educadas sobre e para a 
guerra, e isso repercutiu nas mudanças de hábitos, nos valores apreendidos e nas visões de 
mundo de grande parcela da sociedade paraibana, que tiveram suas vidas marcadas por esse 
acontecimento de dimensões globais. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Diante de tudo o que nos foi apresentado até aqui, podemos refletir sobre como a 

participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial foi um momento peculiar e de grande 
preparação ideológica por parte do governo brasileiro. Vimos que de diferentes formas, o regime 
Vargas procurou construir uma identidade nacional propícia à causa da guerra, e que mesmo 
antes de o país entrar oficialmente do conflito, buscou construir um sentimento de brasilidade 
essencial ao momento de tensão pelo qual passava o país. 

Os desdobramentos que se deram no Brasil em virtude do conflito mundial, serão por 
vezes destacados e supervalorizados com o objetivo de sensibilizar a população. No estado da 
Paraíba, podemos destacar a construção de um sentimento de paraibanidade, com a valoração de 
um perfil comum, cujas adjetivações caminharam em torno do homem forte, guerreiro e 
preocupado com os destinos do país. Esse perfil local desaguaria no ideal nacional almejado pelo 
regime estado-novista. 

Bem sabemos que a construção dessa identidade nacional não se fez de forma simples e 
por vias únicas. O governo brasileiro contou com uma forte e complexa conjuntura política que 
favoreceu a construção de um projeto de nacionalismo para o período em questão e que a 
Paraíba, por sua vez, contou com a atuação de um interventor carismático e de forte retórica, 
cujo papel se desenvolveu sistematicamente ao encontro dos interesses federais. A Ruy Carneiro, 
coube a missão de sensibilizar o povo paraibano para a causa de defesa nacional e de garantir que 
o estado estaria confiante nas ações do seu chefe de Estado, o Getúlio Vargas. 

Como vimos, a capital paraibana passou por várias alterações em seu cotidiano em virtude 
do conflito e teve peculiaridades notórias que marcaram não só a sociedade pessoense, mas o 
estado da Paraíba como um todo, nos aspectos sociais, econômicos e culturais. Neste sentido, é 
possível concluir que os desdobramentos de um conflito como foi a Segunda Guerra Mundial 
trazem efeitos para além dos campos de batalhas e do tempo cronológico de duração oficial do 
confronto, pois alteram modos de vida e visões de mundo de milhares de pessoas, mesmo em 
lugares tão distantes do front, o que ratifica a relevância de continuarmos estudando e refletindo 
sobre esse momento peculiar de nossa história. 
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O INTERIOR E AS RECEPÇÕES DAS DECISÕES POLÍTICAS NAS CAPITAIS: 
PODERES CONSTITUÍDOS E SUAS AÇÕES EM BARRA DE SÃO MIGUEL–PB NO 

SÉCULO XX. 
 

João Paulo França1 
1 INTRODUÇÃO 
 
 O presente artigo aborda a relação entre as decisões políticas adotadas em um ambiente 
geográfico distante, no caso, as capitais do Estado da Paraíba e/ou da República do Brasil e suas 
repercussões em uma pequena cidade do Cariri paraibano: Barra de São Miguel.  

Compreendemos que o afastamento geográfico se traduz também em um distanciamento 
cotidiano do ponto de vista social, econômico e político, o que leva a população local a 
empreender um estilo de vida de apatia e desconfiança em relação aos centros de poder. Todavia, 
são nas longínquas capitais que muitas decisões políticas e administrativas são tomadas, muitas 
das vezes sem a participação ou a escuta popular, atendendo a interesses de determinados grupos 
que estão à frente do poder político da localidade. 

Nossa opção por este estudo com o viés político se justifica: 
 
Estudar a história do político é estar convencido de que o político existe por si mesmo, 
professar que ele tem uma consistência própria e uma autonomia suficiente para ser 
uma realidade distinta.  
O historiador nem por isso crê que o político mantenha todo o resto sob sua 
dependência. Seria ingênuo acreditar que o político escapa das determinações externas, 
das pressões, das solicitações de todo tipo. Foi – e continua sendo – uma contribuição 
das pesquisas das últimas décadas lançar luz sobre o jogo de interesses, as 
correspondências entre os pertencimentos sociais e as escolhas políticas, acompanhar a 
intervenção dos grupos de pressão e mostrar que a decisão política era a resultante de 
uma multiplicidade de fatores que nem todos eram políticos, podendo ir até a alienação 
da vontade política e o confisco do Estado. (RÉMOND, 2003, p.445-446) 
 

 Compreendemos que em diversas ocasiões os moradores barrenses formaram estes 
“grupos de pressão” para que seus reclames chegassem aos centros de poder. Assim, passamos a 
observar os anseios, as disputas e as decisões vindas das capitais ao longo do século XX e suas 
repercussões em Barra de São Miguel. Para esta empreitada, lançamos mão dos ensinamentos da 
história cultural, da nova história política e da sociologia política, onde abordamos não os 
personagens tradicionais ou consagrados da historiografia local, mas os caminhos, as disputas, os 
enredos que foram traçados no cotidiano e que interferiram diretamente no seio da sociedade 
barrense. 
 Informações de periódicos regionais e nacionais e memórias compõem o acervo de fontes 
que dispomos para construir esta leitura do passado. A história enquanto vivência, conhecimento 
e interpretação de um determinado tempo é a nossa porta de compreensão dos acontecimentos e 
tramas que passamos a observar neste artigo.  

                                                           
1 Mestre e Graduado em História (UFCG). Professor efetivo de História do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia da Paraíba (IFPB), Campus Guarabira – Guarabira - PB. 
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Todavia, compreendendo ser impossível termos acesso à todas as disputas políticas e 
empreitadas que corroboram a nossa visão acerca da tomada de decisões longe da população de 
Barra de São Miguel, ou seja, os „acordos‟ nas capitais que iriam repercutir na vida das pessoas, 
elegemos alguns eventos da história local como apontamentos para o nosso estudo. Entre estes, 
destacamos: a transferência da sede do Município de Cabaceiras, no período de 1900 a 1907, para 
Barra de São Miguel; as obras hídricas para o abastecimento da população barrense, entre as 
décadas de 1920 e 1950; as sucessivas mudanças do nome da localidade entre os anos de 1938 e 
1961; a luta pela emancipação política nas décadas de 1950 e 1960 e, por fim, a nomeação de 
interventores municipais na década de 1960. 
  
2 INÍCIO DO SÉCULO XX: MESA DE RENDAS E A TRANSFERÊNCIA DA SEDE 
DO MUNICIPIO DE CABACEIRAS PARA BARRA DE SÃO MIGUEL. 
 
  A origem de Barra de São Miguel ainda merece maior atenção por parte da historiografia, 
tendo em vista a necessidade de pesquisas mais aprofundadas acerca dos primeiros anos do 
povoado. Entretanto, um ponto pacífico é a sua inserção no rol de localidades pertencentes à Vila 
Federal de Cabaceiras, que foi elevada à categoria de município pela lei provincial nº 11, de 04 de 
junho 1835, desmembrado de Campina Grande. No texto desta lei encontramos a denominação 
de “Barra de Ignácio Tavares”, um dos nomes pelos quais Barra de São Miguel era conhecida no 
século XIX2. 

Se utilizando de sua posição geográfica estratégica na divisa dos estados da Paraíba e 
Pernambuco, o que a fazia caminho de passagem para os comerciantes do sertão pernambucano, 
em especial da microrregião do Pajeú, para as localidades de Surubim, Limoeiro e Recife, a 
povoação da Barra de São Miguel era assim descrita no Almanak do Estado da Parahyba para ano de 
1899: “Povoação 7 léguas ao S. [sul de Cabaceiras] prospera e comercial, possue uma capela e tem 
uma mesa de rendas” (MOURA, 1899. p. 378). 

Os adjetivos “próspera” e “comercial” de certo modo nos dão uma pista de quais 
argumentos os políticos locais utilizariam para fazer valer suas intenções junto ao poder 
municipal cabaceirense e, caso este não o atendesse, aos poderes constituídos na capital do 
estado. Desta forma, por meio do Decreto Estadual nº 87, de 12 de janeiro de 1897 foi instalada 
uma Mesa de Rendas em Barra de São Miguel3. Este era um órgão administrativo estadual que 
equivaleria aos atuais postos fiscais, onde se cobravam os impostos das mercadorias que 
passavam por esta extremidade da Paraíba. Tal rota comercial atraiu a atenção dos políticos locais 
que se apressaram em criar a referida Mesa de Rendas, aumentando a capacidade financeira da 
povoação de Barra de São Miguel, ao passo que a Sede do município, Cabaceiras, permanecia 
estacionada economicamente. Mas, este poderio era contestado por cabaceirenses. Vejamos a 
seguinte afirmação de Faustino Cavalcante: 

 
Povoações – Barra de S. Miguel, 7 léguas a SE. [Sudeste], com o seu alegre campanário, 
florescente e bastante comercial, tem uma das mais vantajosas mesa de rendas do 
estado para os . . . afilhados do governo (RODRIGUES, 1900, p. 148). 
 

 Fica evidente a sagaz crítica que Faustino Cavalcante faz no ano de 1900. Barra de São 
Miguel tinha à época, uma das mais prósperas Mesa de rendas do Estado, todavia, servia para “os 
afilhados” do governo. De certo modo, a crítica se dirige aos funcionários locais, em especial a 
numerosa família “Pereira Tejo”, que tinha ramificações desde Cabaceiras, passando por Barra de 
São Miguel, chegando a Taquaritinga (do Norte) já em Pernambuco. Os mesmos tinham 
representantes no poder legislativo paraibano e pernambucano, o que lhes outorgava o poder de 
tomar várias medidas e fazer valer suas intenções na administração local. Na primeira década do 
século XX, encontramos Manoel Melquíades Pereira Tejo, como o tabelião local, além de ser 

                                                           
2 Jornal Correio Official do Império de 27 de outubro de 1835, Volume V, nº 99, p.403. 
3 Jornal A União de 16 de janeiro de 1897. Ano V, nº 992, p.1. 
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“nomeado” prefeito de Cabaceiras por duas oportunidades: 1901-1905 e 1908-1915; no campo 
da educação, a “cadeira do sexo masculino” era de responsabilidade de Gonçalo Aquelino Pereira 
Tejo; já o “chefe da estação de arrecadação” era Octaviano Pereira Tejo; em Barra de São Miguel, 
João Jorge Pereira Tejo foi o “diretor” da banda de música e Thomaz de Aquino Pereira Tejo foi 
o “professor público” e, depois o “agente dos correios” da localidade4.  

Ao observarmos um pouco desta distribuição de cargos por parte da família Pereira Tejo, 
de certo modo vemos como o capital político-familiar interfere na administração do poder: 

 
O grupo familiar existe enquanto criação social que é capaz de reproduzir estruturas 
existentes. Os interesses dos grupos familiares são múltiplos. Numa ordem societária 
capitalista, a ampliação do capital econômico se torna um dos interesses centrais. E o 
capital político-familiar é um desses capitais que se converte em capital econômico. É a 
esfera da política um dos espaços nos quais a família torna-se estratégica no sentido de 
ampliação dos capitais: político, econômico e familiar (MONTEIRO, 2016, p. 21). 
 

Se havia um poderio econômico, com certeza não demoraria para que as elites barrenses 
demandassem pela instalação das repartições administrativas municipais na localidade. Valendo-se 
desta oportunidade, uma decisão tomada na cidade de Parahyba (atual João Pessoa) certamente 
interferiu na vida da população: por meio da Lei Estadual nº 166, de 10 de julho de 1900, a sede 
do Município de Cabaceiras foi transferida para Barra de São Miguel-PB. Todavia, tal “privilégio” 
permaneceu por menos de uma década. As mudanças a nível estadual interferiam a nível local e 
assim, por meio da Lei estadual nº 264 de 17 de setembro de 1907, a sede administrativa voltou 
para Cabaceiras5. 

Este poderia ser mais um evento comum na rotina administrativa, todavia, o mesmo é 
emblemático para nos mostrar como as disputas políticas locais muitas vezes eram decididas a 
quilômetros de distância: na capital do estado (ou como veremos adiante, do país). Para a 
população cabia muitas vezes acompanhar a marcha dos acontecimentos sem grande poder de 
interferência, ou então, pressionar os poderes constituídos localmente para que os mesmos 
procurassem agir junto às outras instâncias. 

Se a transferência da sede municipal foi um evento costurado a quilômetros de distância, 
o retorno à situação anterior não seria diferente. Nestas ocasiões prevaleceram os interesses dos 
grupos políticos das localidades, onde uma das formas de medição de força era o controle das 
instituições administrativas, inclusive, determinando em qual povoado as mesmas deviam 
funcionar. A presença da família Pereira Tejo nestas decisões nos indica o seu controle político 
naquele momento da história local. 

Passadas as agitações dos anos iniciais no novo século, percebemos que o período 
seguinte marca um certo declínio da participação dos barrenses na esfera política municipal. 
Assim, a vila caí em certo ostracismo, passando a depender mais dos esforços dos cidadãos locais, 
que das realizações governamentais. Sem grandes obras ou benfeitorias, a população irá sempre 
recordar deste período por certo “abandono”, afinal, sem poder de influência nas decisões 
municipais, ou com acesso limitado aos políticos das capitais, estadual e federal, poucas coisas 
mudariam no cotidiano.  

 
3 O ESSENCIAL PARA A SOBREVIVÊNCIA: A LUTA PELA ÁGUA EM BARRA DE 
SÃO MIGUEL. 
 
 Encravada no Cariri paraibano, em área pertencente ao Polígono das Secas, uma das 
maiores adversidades da população de Barra de São Miguel sempre foi o acesso à água em 
períodos de estiagens. Mesmo que os primeiros habitantes se utilizassem das “cacimbas” no leito 

                                                           
4 Parte das informações foram compiladas a partir de MOURA, 1899. p. 316-320. 
5 Informações constante em: IBGE - História - Barra de São Miguel - Paraíba. Disponível em: 
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pb/barra-de-sao-miguel/historico. Acesso em 15 jul. 2018. 
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do Riacho do Bichinho e do Riacho Salgado, com o aumento populacional a falta de um 
reservatório que desse um mínimo de segurança hídrica foi um tormento local. 

Um problema de tamanha proporção certamente deveria ser observado pelas autoridades, 
não só municipais, mas estaduais. Todavia, os anos passaram sem que providências fossem 
tomadas, sendo necessário o empenho da própria população local para que houvesse alguma 
perspectiva de mudança. Esta inversão de atuação perante o problema da seca fica evidente no 
seguinte trecho do Relatório do Presidente João Suassuna (atual cargo de Governador do Estado) 
para o ano de 1928: 

 
Ainda no município de Cabaceiras concluí e augmentei o açude de Barra de S. 
Miguel, que, uma vez cheio, terá resolvido a escassez d'agua na florescente povoação. 
Atacada a obra pelos particulares, sob a direcção do administrador da Mesa de 
Rendas, sr. Domingos Ramos, secundado pelo generoso sr. Olympio de 
Vasconcellos, que doou os terrenos, fui ao encontro do nobre interesse pela 
causa pública e terminei a barragem de uma represa para dois annos, como é 
calculada pelos constructores, despendendo o Thesouro a quantia de ......... 11:000$000, 
insignificante para as proporções e utilidade do benefício. (SUASSUNA, 1928, p. 144-
145) 
 

A partir da redação do relatório, observamos que esta foi uma obra iniciada pela própria 
população de Barra de São Miguel, com a administração do sr. Domingos Ramos, da Mesa de 
Rendas local e com a doação do terreno por parte do sr. Olympio de Vasconcelos. O Estado teria 
apenas auxiliado na conclusão da obra, como vemos na parte transcrita e em outro trecho do 
Relatório: "Cuidando da açudagem e obras de abastecimento, (...) com o dispêndio de cerca de 12 
contos, ajudei a população a construir o de Barra de São Miguel, em Cabaceiras, (...)" 
(SUASSUNA, 1928, p. 163).   

Mas, com certeza, construir uma obra é algo que nenhum governante de plantão se 
furtará em fazer propaganda e mencioná-la no rol de suas realizações. Assim, a edificação do 
açude de Barra de São Miguel foi parar nas páginas do jornal carioca O Paiz. Na seção "A 
Actualidade nos Estados", na parte da "Parahyba", lê-se que: “Continua a construcção de açudes 
em Barra de Santa Rosa, Barra de São Miguel (...)”6. 

Esta obra, bem documentada do ano de 1928, cremos tratar-se do hoje conhecido 
"Açude Novo", menor, que fica ao poente da sede do município. Conjecturamos que a 
denominação "Açude novo" é justamente pelo fato daquela barragem representar à época o 
"açude novo" que abasteceria a vila, que até então consumia as águas das cacimbas e poços 
naturais dos riachos do "Bichinho" e "Salgado", que margeiam a sede de Barra de São Miguel.  

Construído o “Açude Novo” e passada a euforia inicial, percebe-se que o flagelo da falta 
d‟água permanecerá para os moradores locais. Como o próprio relatório governamental indicava, 
o reservatório teria capacidade de resistir a dois anos de estiagem, o que é pouco para uma região 
onde a seca é cíclica e muitas vezes chega até sete anos sem chuvas consideráveis. Desta forma, o 
reclame para que uma barragem de maior capacidade fosse erguida no leito do Riacho do 
Bichinho foi o novo mote de pedidos por parte da população barrense. Entretanto, mais uma vez 
esta não seria uma conquista de imediato e levaria mais de duas décadas para que tais reclames 
fossem atendidos nas capitais. Vale ressaltar que o "Açude Riacho do Bichinho" foi construído 
no início da década de 1950 e inaugurado em 21 de janeiro de 1951. Vejamos uma interessante 
passagem deste dia: 

Inaugurado no município de Cabaceiras o grande açude “Riacho do Bichinho” 
situado no prospero distrito de Barra de São Miguel. 
No dia 21 de janeiro próximo findo, a vila de Barra de São Miguel, o mais importante 
distrito do município de Cabaceiras, viveu horas de alegria quando da inauguração da 
grande barragem “Riacho do Bichinho” construída em cooperação entre o 
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas e o governo do Estado da Paraíba. 

                                                           
6 Jornal O Paiz de 28 de março de 1928, s/e, p.7. 
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O grande açude “Riacho do Bichinho”, com capacidade para 2.533.000 metros cúbicos 
dágua custou aos cofres da Nação e do Estado a quantia de Cr$ 600.000,00. 
A obra foi iniciada nos governos do gal. Eurico Dutra e do dr. Osvaldo Trigueiro e 
concluída na gestão do sucessor deste último ex-governador José Targino. Muito 
contribuiu para o início e bom andamento dos trabalhos o ex-prefeito do município, 
hoje deputado eleito pelo povo de Cabaceiras, Ernesto Heráclito do Rêgo. É, também, 
digna de nota a cooperação do atual prefeito do município, sr. Abílio Pedrosa, filho de 
Barra de São Miguel. (...) 
A noite, as festas populares e um excelente baile coroaram as solenidades.7 

 
 Este dia festivo, registrado pelo barrense Valfredo de Lisboa, nos apresenta não só a 
interessante movimentação na vila, mas também mostra a peregrinação de decisões políticas nos 
gabinetes das capitais. Esta é a primeira obra pública construída com recursos dos “cofres da 
nação e do estado” em conjunto, no território barrense. Não é de estranhar que tenha sido um 
dia com grande presença de autoridades das diferentes esferas de poder. Também, os discursos 
não deixam de enaltecer os inúmeros “pais” da obra, seja a nível municipal, estadual e até o 
general Dutra, a nível nacional. Tais discursos de certo modo procuravam mostrar como aquela 
era uma realização que tais personalidades políticas ansiavam por tomar para si enquanto capital 
simbólico político. Para a população não coube apenas o papel de participante “a noite” das 
“festas populares e um excelente baile” que “coroaram as solenidades”, mas de “reclamante” e de 
“cobradora” de tais realizações, afinal, a mesma era a que mais ansiava por tal medida vinda das 
capitais. 
 
4 AS ALTERAÇÕES TOPONÍMICAS: BARRA DE SÃO MIGUEL E SUA 
IDENTIDADE A PARTIR DA NOMENCLATURA. 
 
 Dos eventos que estamos elencando nesta abordagem para discutir como as decisões 
políticas a nível nacional e estadual influenciavam o cotidiano da população de Barra de São 
Miguel, possivelmente um dos casos mais emblemáticos de interferência sem consulta à 
população local foram as mudanças no nome da localidade. Nos gabinetes das capitais, distantes 
centenas de quilômetros do cotidiano local, os governantes passaram a definir como os 
topônimos dos lugares deveriam ser usados pela população. 
 No século XX, com a nomenclatura de Barra de São Miguel já pacífica e de uso cotidiano 
pela população local, decisões nacionais e estaduais alterariam este quadro. A partir de 1937 o 
Brasil vivia o Estado Novo, sob o domínio do presidente Getúlio Vargas, que em 02 de março de 
1938, por meio do Decreto-Lei nº 311, que dispunha “sobre a divisão territorial do país”, passou 
a intervir diretamente na nomenclatura das localidades, como preconizava o artigo 10 da referida 
legislação: “Não haverá, no mesmo Estado, mais de uma cidade ou vila com a mesma 
denominação”8.  

Assim, em 15 de novembro de 1938, por meio do Decreto-Lei estadual nº 1.164, o 
distrito de Barra de São Miguel passou a ser chamado simplesmente de “São Miguel”9. Esta, com 
certeza foi uma decisão vinda das capitais que atingiu os nervos da população local, afinal, a 
identidade territorial por meio do nome era ligeiramente modificada. Todavia, esta alteração 
preservou o nome de “São Miguel”, que remetia às raízes religiosas da origem da localidade. A 
mudança maior ainda estava por vir. 
 Em 12 de dezembro de 1943, por intermédio do Decreto-Lei estadual nº 520, o 
topônimo da vila mais uma vez foi alterado: de São Miguel, passou para “Potira” (vocábulo 

                                                           
7 Jornal Diário de Pernambuco, de 01 de março de 1951. s/e, p.9. 
8 BRASIL. Decreto-Lei nº 311, de 02 de março de 1938. 
9 Informação constante em: IBGE - História - Barra de São Miguel - Paraíba. Disponível em: 
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pb/barra-de-sao-miguel/historico. Acesso em 15 jul. 2018. 
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indígena, que significa “Flor da Bonina”)10. Tal mudança, advinda da capital do estado, foi gestada 
ainda mais distante, na capital do país à época, o Rio de Janeiro. A legislação local obedecia ao 
Decreto-Lei nº 5.901, de 21 de outubro de 1943, que dispunha “sobre as normas nacionais para a 
revisão quinquenal da divisão administrativa e judiciária do país”11. 
 Todas estas medidas tomadas à quilômetros de distância, com certeza não passariam 
despercebidas pela população de Barra de São Miguel. Uma das formas de resistência foi 
simplesmente boicotar as novas nomenclaturas. No período entre 1938 e 1961, quando a antiga 
denominação voltou a ser oficializada, encontramos nos periódicos as referencias aos novos 
nomes, mas em maior quantidade às denominações antigas. Um dos exemplos podemos observar 
na matéria acerca da inauguração do Açude Riacho do Bichinho: em nenhuma linha do jornal é 
citada a Vila de “Potira”. Valfredo de Lisboa, morador local, preferiu utilizar o termo “Barra de 
São Miguel”, ou seja, mais que um lapso, foi uma forma de marcar o posicionamento de parte da 
população e sua não assimilação das decisões vindas das diferentes capitais12. 
 Outra forma de luta pela restauração da antiga denominação da vila, pode ser observada a 
partir da pressão junto aos representantes políticos. Vejamos as palavras do principal escritor 
local, Luiz Gonzaga Casteliano: 

 
DANÇA DOS TOPÔNIMOS 
Graças ao consenso unânime e patriótico de seus habitantes, o rabiscador destas notas, 
(e de que muito se ufana), foi ter às portas da Assembleia Legislativa e conclamar os 
representantes do povo para que “redimissem um crime estadual”, qual o de devolver 
àquele rincão, seu topônimo histórico, que por leviandade de certo desgoverno, fora 
riscado da carta geográfica. Acontece que decorridos cinco exaustivos anos de luta 
parlamentar, eis que pela Lei Estadual nº 2.305, de 17 de junho de 1961, sancionada 
pelo então Governador do Estado, no Palácio da Redenção e publicada em o 
“DIÁRIO OFICIAL nº 131, ano III, de JOÃO PESSOA, vimos, para contento de 
todos, o seu teor: “Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1º 
- O atual distrito de POTIRA voltará a sua denominação anterior de BARRA DE SÃO 
MIGUEL. Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação” (Pedro Moreno 
Gondim). (CASTELLIANO, 1971, p. 249.) 
 

 Claramente, trocar o nome da localidade foi uma ação tomada muito longe do cotidiano 
da população de Barra de São Miguel. Por isto, Luiz Casteliano carrega nas tintas e deixa claro 
seu descontentamento, além de se colocar como porta-voz dos moradores locais: “Graças ao 
consenso unânime e patriótico de seus habitantes, o rabiscador destas notas, (e de que muito se 
ufana), foi ter às portas da Assembleia Legislativa e conclamar os representantes do povo para 
que “redimissem um crime estadual”13. O autor deixa claro que a arena de disputa não era nas 
ruas poeirentas da localidade, mas “nas portas da Assembleia Legislativa” da Paraíba, afinal, se 
um Decreto-Lei foi editado a partir da capital federal e cumprido à risca pelas autoridades 
paraibanas, só poderia ser revogado por meio de nova lei sancionada pelos poderes constituídos 
estaduais, mesmo que para isto fossem empregados “cinco exaustivos anos de luta parlamentar”. 
Sobre estas lutas pela permanência da antiga denominação, percebemos como o nome tradicional 
de uma localidade é uma espécie de referencial coletivo: 
 

Um nome local é sempre um projeto. Do mesmo modo, o social, ao unir indivíduos 
que se reconhecem associados o faz sempre num projeto, aprovado um pouco por 
inércia, mas em grande parte por simpatia, solidariedade, pertencimento consentido. 
Marcos históricos e nomes geográficos simbolizam esse projeto e fazem parte da 
memória social associada a um lugar. Do mesmo modo que as instituições, esses pontos 
de apoio contribuem para a construção da identidade do sujeito, ajudam-no a orientar-

                                                           
10 Constante em: IBGE - História - Barra de São Miguel - Paraíba. Disponível em: 
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pb/barra-de-sao-miguel/historico. Acesso em 15 jul. 2018. 
11 BRASIL. Decreto-Lei nº 5.901, de 21 de outubro de 1943.  
12 Jornal Diário de Pernambuco, de 01 de março de 1951, s/e, p.9. 
13 Idem. 
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se entre suas lembranças, apoiado numa memória coletiva representada nesses marcos 
coletivamente consentidos. (BUSTAMANTE, 2005, p.51) 

 

 Os anseios da população de Barra de São Miguel foram atendidos por meio da Lei 
Estadual nº 2.305, de 17 de junho de 1961. Certamente, aproveitando um novo tempo de 
recuperação do poder de pressão junto às autoridades estaduais, os moradores barrenses 
passaram a mais uma luta junto à capital, neste caso, a busca pela independência política do 
município, como veremos a seguir. 
 
5 A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE BARRA DE SÃO MIGUEL-PB  
 

O ano é 1961 e na maior festa social e religiosa de Barra de São Miguel é lançado um 
pequeno jornal, de duração efêmera (provavelmente uma única edição), mas que trás um 
importante registro dos anseios de parte da população local naquele período. Vejamos: 

 
Alerta 
Já com a nossa pujança, de homens fortes, fomos submetidos a enormes provas de 
resistência e nenhuma fracassamos. Dos nossos antepassados ouvimos contar os meios 
com os quais venceram os obstáculos sem nenhuma assistência, só com a Providência 
Divina, da qual jamais será apagada em nosso meio. Hoje já afirmamos uma outra 
reivindicação que é a nossa emancipação política. Portanto alerta povo, aproveitemos a 
boa vontade dos homens do poder, e avante, tornando Barra de São Miguel, em 
município14. 
 

 Aproveitando o momento de maior interação social nas terras barrenses, os editores do 
jornal “O Horizonte” não deixam de expressar este sentimento intrínseco de “esquecimento” e 
“abandono” da parte dos poderes constituídos com a localidade. Assim, solicitam a atenção para 
a empreitada que estavam a desenvolver: “Portanto alerta povo, aproveitemos a boa vontade dos 
homens do poder, e avante, tornando Barra de São Miguel, em município”15. 
 De certo modo a luta pela emancipação política estava na ordem do dia e o principal líder 
político e econômico local partiria poucos dias depois para o palco onde realmente as decisões 
eram tomadas: a capital paraibana. Uma das viagens à João Pessoa foi registrada no Jornal 
Correio da Paraíba. A este periódico, o sr. Ismael Mahon concedeu longa entrevista onde deixava 
claro sua intenção: emancipar Barra de São Miguel.   

 
Barra de São Miguel ex- Sede de Município quer emancipação 
A emancipação de Barra de São Miguel é a principal e mais acirrada luta que a 
população daquela localidade desenvolve, junto aos poderes competentes, numa 
aspiração de longa data para volta à sua independência política. 
Barra de São Miguel pertence ao município de Cabaceiras, do qual já foi sede, há anos. 
Quer agora tornar-se cidade, num desejo unânime de todos os seus filhos, que se 
arregimentaram no movimento reivindicatório, sob a liderança do sr. Ismael Samarcos 
Mahon, industrial e fazendeiro na região. Não querem eles perder essa disposição de 
espírito dos deputados, que se juntam para criar novas unidades municipais16. 

  

Como meio de pressão, o líder da campanha emancipatória concede esta entrevista ao 
Correio da Paraíba. Também não deixa de ser uma forma de se colocar como alternativa de poder 
no novo município que estava prestes a ser criado. A matéria registra que esta era uma campanha 
de mais de dez anos e que no período havia certa disposição por parte das autoridades estaduais, 
no caso, o Governador eleito e a Assembleia Legislativa. No período, na capital federal tramitava 
um projeto que poderia intervir diretamente nesta campanha: a proibição de criação de novos 
municípios por dez anos: 

                                                           
14 Jornal O Horizonte. Barra de São Miguel, 30 de setembro de 1961, Ano I, nº1, p. 2. 
15 Idem. 
16 Jornal Correio da Paraíba, 29 de novembro de 1961, s/e, s/p. 
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Esta é a vez 
A preocupação dos habitantes de Barra de São Miguel é que, não conseguindo êxito em 
seu movimento de agora, sejam preteridos por mais de dez anos na sua justa aspiração, 
em decorrência de projeto de lei que tramita na Câmara Federal, proibindo a criação de 
novas comunas antes deste período. Alegam, então, que se vários distritos, com 
possibilidades muito inferiores ao seu, estão sendo emancipados, não vê razão para que 
não lhes seja concedida a independência e andam otimistas, porque os anima o interesse 
dos parlamentares em aumentar o número de unidades municipais, como meio de levar 
o desenvolvimento ao interior do Estado, através do benefício decorrentes da Emenda 
Constitucional que dá uma cota anual de seis milhões e quinhentos mil cruzeiros à cada 
prefeitura17. 

 

Ismael Mahon foi até João Pessoa atuar junto aos poderes constituídos poucos dias antes 
da votação na Assembleia Legislativa do projeto de emancipação política de Barra de São Miguel. 
Quinze dias após esta entrevista, em 14 de dezembro de 1961, é assinada a Lei Estadual nº 
2.623/1961, que elevou Barra de São Miguel à condição de município. Tal luta não deixaria de ser 
"reconhecida" localmente, afinal, o mesmo se tornou o primeiro prefeito eleito pelo voto 
popular, na eleição realizada em 1962. 

 
6 QUANDO AS URNAS TIVERAM QUE ESPERAR: INTERVENÇÕES 
ADMINISTRATIVAS EM BARRA DE SÃO MIGUEL-PB. 

 
Ao longo do século XX encontramos dois momentos da história de Barra de São Miguel 

em que as decisões políticas das capitais interferiram na colocação de prefeitos no recém-criado 
município caririzeiro: em 1962, quando o Governo estadual nomeou o sr. Ramiro Pereira Maia e 
em 1966, quando o Presidente da República nomeou o sr. Ismael Samarco Mahon. 

Barra de São Miguel emancipou-se por meio da Lei Estadual nº 2.623, de 14 de dezembro 
de 1961, desmembrando-se de Cabaceiras. No mesmo ano, em 25 de dezembro de 1961 o sr. 
Ramiro Pereira Maia encaminhou à Câmara de Vereadores cabaceirense, à qual o mesmo era 
presidente, o pedido de afastamento para assumir o cargo de prefeito do novo município.  

A instalação efetiva da nova comuna ocorreu em 08 de abril de 1962, data a partir da qual 
o primeiro prefeito, Ramiro Pereira Maia efetivamente tomou posse, porém de forma nomeada. 
A partir dos acordos políticos costurados à época, com o aval estadual, o mesmo se afastou da 
Câmara de Vereadores de Cabaceiras, para assumir o cargo de prefeito em Barra de São Miguel 
até que fosse realizada a primeira eleição do novo município. 

 Em 07 de outubro de 1962 aconteceu a primeira votação direta para prefeito, vice-
prefeito e vereadores de Barra de São Miguel. Nesta disputa, o principal articulador da 
emancipação municipal, Ismael Samarco Mahon (UDN) obteve 634 votos (61,37%), contra o 
opositor, Ernesto Heráclito do Rego, que somou 399 votos (38,63%). Em 22 de outubro de 1962 
Ismael Mahon assumiu o cargo, substituído ao prefeito Ramiro Maia, nomeado seis meses antes. 

A pequena cidade de Barra de São Miguel não passou imune aos problemas nacionais 
decorrentes do Golpe Civil-Militar contra o presidente João Goulart, aplicado em 31 de março de 
1964. Neste momento da história nacional, compreendido entre 1964 e 1985, encontramos no 
Jornal do Brasil de 27 de outubro de 1966 a seguinte informação: “DECRETOS: O Presidente da 
República assinou os seguintes decretos: (...) Nomeando interventores nos municípios paraibanos 
de Barra de São Miguel, Ismael Samarco Mahon”18. 

Há toda uma literatura política que apresenta e denuncia as ações deste período na 
história brasileira e paraibana. São fatos apresentados muitas vezes distante do cotidiano da 
população. Todavia, estas ações no nível da macro política também chegaram aos pequenos 

                                                           
17 Idem. 
18 Jornal do Brasil (RJ), 27 de outubro de 1966, Ano LXXV, nº 253, p. 3 
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rincões do país. Neste sentido, Barra de São Miguel teve interferências políticas em seu cotidiano, 
afinal, um prefeito local foi nomeado "interventor" no município: Ismael Samarco Mahon.  

Este é um episódio pouco discutido a nível local, pois a memória dos moradores não 
associa a pessoa do sr. Ismael Mahon aos eventos de 1964 pelo fato do mesmo já estar no cargo 
de prefeito, tendo sido eleito no pleito de 1962. O Golpe Civil-Militar no início não "chegou" 
diretamente ao cotidiano dos barrenses, afinal, a nomeação de interventores por parte do 
governo federal se deu em especial para as capitais e grandes cidades, a exemplo de Campina 
Grande, que teve o prefeito Ronaldo Cunha Lima cassado pelo AI-5 em 1969. 

No caso de Barra de São Miguel, não houve cassação do prefeito na época. Na realidade, 
o mandato de Ismael Mahon acabou se prolongando, pois completaria quatro anos de 
administração em 22 de outubro de 1966, todavia, como não houve eleição antes desta data, o 
presidente da República, Marechal Castelo Branco, nomeou o mesmo como interventor. 

Registre-se que no dia 15 de novembro de 1966 houve eleições municipais e desta feita o 
sr. José Rosendo de Oliveira, da Arena 1 venceu. O mesmo tomou posse em 09 de janeiro de 
1967, substituindo ao sr. Ismael Samarco Mahon, que assim saía da cena política local. 
 
7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 Ao longo deste artigo procuramos apresentar como as distâncias geográficas, que muitas 
vezes se transformam em distâncias da qualidade e dos serviços prestados às populações de 
pequenas localidades do interior, não foram empecilhos para que diversas decisões políticas 
fossem tomadas, nos gabinetes e acordos políticos costurados nas capitais do estado e do país. 
Taís determinações muitas vezes não levaram em conta os anseios dos habitantes do município, 
que ficavam a saber por meio de políticos locais acerca das leis promulgadas ou decretos baixados 
pelas diferentes esferas administrativas. 
 Entretanto, apesar do referido distanciamento geográfico, muitos dos moradores 
barrenses se utilizaram dos meios possíveis, tais como a denúncia na imprensa ou mesmo a 
pressão junto aos políticos locais para que suas reivindicações fossem atendidas. Um pouco desta 
trajetória de disputas entorno de eventos e acontecimentos locais mostraram como foram 
desenvolvidas tais estratégias de pressão popular. 
 Ao passo que as decisões eram proferidas em um ambiente distante da realidade local, 
podemos observar como a população assimilou as mesmas, seja abraçando determinadas causas, 
como a luta pela emancipação política, ou rejeitando outras, a exemplo da troca do nome da 
localidade. De certo modo, os eventos estudados nos mostram um pouco das disputas políticas e 
sociais, ao mesmo tempo que abrem novas perspectivas de leitura da história local que podem ser 
aprofundadas por trabalhos posteriores.   
  
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
BRASIL. Decreto-Lei nº 311, de 02 de março de 1938. Disponível em: 
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1930-1939/decreto-lei-311-2-marco-1938-351501-
publicacaooriginal-1-pe.html. Acesso em 14 jul. 2018. 
 
______. Decreto-Lei nº 5.901, de 21 de outubro de 1943. Disponível em: 
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-5901-21-outubro-1943-
415891-publicacaooriginal-1-pe.html. Acesso em 14 de jul. 2018. 
 
BUSTAMANTE, Ana Maria Goulart. Memória e identidade local em Icapuí, Ceará – Tese de Doutorado. 
Rio de Janeiro: UFRJ-IP, 2005. Disponível em: 
http://www.brasilcidadao.org.br/museu/downloads/Mem%F3ria%20e%20Identidade%20Local



 

e-ISSN: 2359-2796, v. 18, n. 1, 2018. XVIII Encontro Estadual de História – ANPUH-PB 

 

332 

%20de%20Icapu%ED%20%20CE.%20Ana%20Maria%20Goulart%20Bustamante.pdf. Acesso 
14 jul. 2018. 
 
CASTELLIANO, Luiz Gonzaga. Castelo de Ilusões - prosa e verso. Rio de Janeiro: Gráfica do 
Exército, 1971, p. 249. 
 
MONTEIRO, José Marciano. A política como negócio de família: para uma sociologia políticas das elites e do 
poder político-familiar. São Paulo: LiberArs, 2016. 
 
MOURA, José Francisco de. Almanak do Estado da Parahyba. Parahyba do Norte: Imprensa 
Oficial, 1899. Disponível em: 
http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=820261&PagFis=376&Pesq=Cabaceira
s. Acesso 13 de jul. de 2018. 
 
RÉMOND, René. Do Político IN: Por uma história política. Tradução: ROCHA, Dora. Rio de 
Janeiro: Editora FGV, 2003. 2ª Edição. 
 
RODRIGUES, Alfredo Ferreira (Org.). Almanak Litterario e Estatístico do Rio Grande do Sul. Porto 
Alegre: Carlos Pinto & C. Sucessores, 1900. Disponível: 
http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=829447&pesq=Cabaceiras.  Acesso 11 
jul. 2018. 
 
SUASSUNA, João. Mensagem. Relatório do Presidente do Estado da Paraíba a Assembleia Legislativa, no 
ano de 1928. Parahyba do Norte: Imprensa Official, 1928. 
  

http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=829447&pesq=Cabaceiras


 

e-ISSN: 2359-2796, v. 18, n. 1, 2018. XVIII Encontro Estadual de História – ANPUH-PB 

 

333 

O GOLPE DE 2016 E A CRIMINALIZAÇÃO DO PT: O DISCURSO 
DESQUALIFICADOR NA CÂMARA DE VEREADORES DE JOÃO PESSOA - PB 

(2016) 
   

Marcos Tadeu ea Costa Júnior1 
 

Resumo: O golpe de 2016 foi tramado e organizado para tirar do poder uma presidenta eleita 

democraticamente pela sociedade brasileira.   Em seu conjunto, construiu-se um 

discurso agressivo e desqualificador na grande mídia brasileira,  que colocou o governo do 

PT como o responsável pelo caos econômico e pela crise da representatividade política, cujas 
raízes estavam assentadas na corrupção sistêmica causada pelos governos petistas. Ao mesmo 
tempo, emergiram manifestações machistas e misóginas, dirigidas a Dilma Rousseff, que a 
acusavam de incompetência, associando esta qualificação à questão de gênero. Tais discursos e 

manifestações desqualificadores foram divulgados nos principais jornais do país, na internet e, 

sobretudo, na TV. Simultaneamente, foram também utilizados nas pautas dos plenários de várias 

Câmaras Municipais do Brasil.  Dessa forma, buscamos neste artigo refletir a respeito 

dos pronunciamentos violentos e misóginos proferidos pelos vereadores da Câmara municipal de 

João Pessoa (2016) antes e depois do momento da votação do golpe de 2016. 

Buscaremos averiguar o posicionamento dos vereadores frente a esses acontecimentos diante de 
seus posicionamentos.   
   
Palavras-chave: Câmara de Vereadores - JP; Golpe de 2016; discursos políticos.  
 

Na conjuntura política nacional foi construído um discurso desqualificador ao partido dos 
trabalhadores (de 2013 a 2016), principalmente a presidente Dilma Rousseff. A grande mídia 
tradicional foi bastante seletiva em relação ao PT2, reservando vários minutos nas edições de 
jornais dos canais abertos com a tentativa de criminalizar o governo petista, colocando longas 
matérias nos jornais e até áudio vazado por juiz envolvendo a Presidência da República3. A mídia 
atrelada ao movimento golpista4 consegue mobilizar protestos locais no âmbito municipal para 
federalizá-los5, ou seja, expandi-los nacionalmente com a manipulação de informações (Souza, 
2016, p. 87-95). Desse modo, o índice de aprovação do Governo Dilma começa a cair após a 
manipulação das informações da mídia tradicional, mesmo com o seu Governo tendo 
crescimento econômico até 2015 e seguido a política de manter os programas sociais intactos. 

                                                           
1 Graduando em História pela UFPB (Universidade Federal da Paraíba). 
2 Partido dos Trabalhadores. 
3 Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2016/03/17/politica/1458179601_208300.html> Acesso em: 17 
de julho de 2018. 
4 TORRES, Mateus Gamba. Revista de ciencias sociales y humanidades desde  América Latina – Dossier: Entre 
golpes y resistencias: cultura, política y violencia en América Latina. Quito, Equador. v. II. n. 7. septiembre. 2017. 
Disponível em: <http://revista.religacion.com/assets/11_torres_duas_marchas.pdf> Acesso em: 21 de julho de 
2018. 
5 Disponível em: <https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/06/17/O-que-foram-afinal-as-Jornadas-de-
Junho-de-2013.-E-no-que-elas-deram> Acesso em: 24 de julho de 2017. 
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Enquanto o golpe estava em tramitação no congresso e no senado, verificaram-se 
manifestações de machismo, misoginia e o ódio às mulheres (BISCAIA, 2016, p.7). O fato de um 
país ser governado por uma presidente mulher que faz parte de um partido de esquerda que 
mudou significativamente a vida de milhões de brasileiros, sobretudo os mais necessitados, 
incomoda a classe política ligada à elite do nosso país, visto que, o projeto de governo do PT 
correspondeu mais aos anseios de diversas classes sociais até então excluídas do que qualquer 
outro governo depois da redemocratização. Então, com um congresso predominantemente 
conservador e uma mídia vinculada a esses congressistas, o discurso ligado à presidente Dilma é o 
de menosprezar a sua imagem como mulher, justificando a sua suposta incapacidade e 
inexperiência como presidente e política, distorcendo suas falas nas entrevistas oficiais e não 
oficiais (PALACIOS E FLECK, 2017).  

Neste caso, o presente artigo tem o objetivo de apresentar uma breve análise dos 
discursos machistas, misóginos e desqualificadores proferidos por alguns vereadores da Câmara 
Municipal de João Pessoa. 
  
Método 

 
A metodologia deste artigo é a análise dos discursos proferidos pelos vereadores da 

Câmara Municipal de João Pessoa por ocasião do ano de 2016, em que se desenrola o processo 
de impeachment de Dilma Rousseff. Foram apurados trechos relacionados ao golpe que depôs 
Dilma Rousseff e ao Partido dos Trabalhadores, presentes no Grande Expediente das atas das 
sessões ordinárias da Câmara Municipal de João Pessoa6. No total foram selecionadas cinco atas e 
dezesseis orações de vereadores, do ano de 2016, abrangendo o período antes e depois do golpe. 
Devido ao tempo disponível para realizar a pesquisa e uma análise adequada foram selecionadas 
quatro orações de três vereadores. 
 
Os discursos dos vereadores da Câmara Municipal de João Pessoa  
 

No grande expediente da ata da 39º sessão ordinária da 4º sessão legislativa da 16º 
legislatura da Câmara Municipal de João pessoa do dia 12 de março de 2016, de modo geral a 
pauta é corrupção local. Porém, no decorrer das orações dos vereadores começou-se a pautar a 
corrupção a nível federal, mais precisamente relacionado à presidente Dilma e ao seu governo. O 
vereador Marco Antônio (PSDB7) se posicionou a favor da colocação do vereador Lucas de 
Brito8, e criticou a presidente Dilma Rousseff “Quem destruiu os programas sociais e a esperança 
do povo foi a presidente Dilma Rousseff [...] E se Michel Temer não fizer certo, vamos trabalhar 
para tirar também. Nosso instrumento é o voto, está em nossas mãos.” (ATA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, 2016, n°39, p.9). Pelo contrário, com Dilma Rousseff no 
governo, todos os programas sociais tiveram investimentos9 e a esperança do povo brasileiro foi 
renovada, além do que, os programas sociais beneficiaram a população mais carente. 

Ao complementar que “[...] se Temer não fizer correto eles irão trabalhar para tirar 
também [...]”, fica claro que já estava decidido nos bastidores que Michel Temer iria usurpar o 
cargo que não é de direito, pois até então, ainda era vice-presidente, e já é tratado como 
presidente da república. “[...] Saiu e já devia ter saído há muito tempo [...]”, disse a vereadora 
Raíssa (PSD10). Dessa maneira, podemos interpretar que de algum modo, eles já sabiam do 

                                                           
6Prefeitura Municipal de João Pessoa. Resolução nº 5, de 18 de dezembro de 2003. Dispõe sobre o regimento interno 
da câmara municipal de João Pessoa. P.34-38. Disponível em: <https://leismunicipais.com.br/pdf/Regimento-
interno-1-2003-Joao-pessoa-PB.pdf> Acesso em: 20 de julho de 2018. 
7 Partido da Social Democracia Brasileira. 
8 Ver ata da Câmara Municipal de João Pessoa, 2016, N°39, P.8-9. 
9 Disponível em: <https://www.nexojornal.com.br/grafico/2017/01/13/Os-gastos-sociais-do-governo-federal-de-
2002-a-2015> Acesso em: 09 de julho de 2018. 
10 Partido Social Democrático. 

https://leismunicipais.com.br/pdf/Regimento-interno-1-2003-Joao-pessoa-PB.pdf
https://leismunicipais.com.br/pdf/Regimento-interno-1-2003-Joao-pessoa-PB.pdf
https://www.nexojornal.com.br/grafico/2017/01/13/Os-gastos-sociais-do-governo-federal-de-2002-a-2015
https://www.nexojornal.com.br/grafico/2017/01/13/Os-gastos-sociais-do-governo-federal-de-2002-a-2015
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resultado do golpe e não procuravam disfarçar. Esse tipo de discurso não deve ser proferido por 
um ocupante de cargo eletivo, posto que, foi eleito democraticamente e sua função é legislar no 
âmbito municipal. Portanto, não é coerente um político defender um impeachment que é 
aplicado de qualquer jeito, uma vez que eles já partiam do pressuposto que já estava aprovado o 
processo. 

A manifestação dos vereadores estava aliada com o discurso da mídia tradicional, que no 
final do ano de 2015 até o primeiro trimestre de 2016 noticia incansavelmente o corte dos gastos 
de alguns programas sociais e suas possíveis consequências para a população11. Desde o ano de 
2014 até 2016 os investimentos nos programas sociais diminuíram, exceto o Bolsa Família, 
porém, não foram cortes drásticos. A mídia deturpa essa informação de tal forma, que dá a 
entender que os programas sociais seriam aniquilados pelo Governo Dilma. Então, de forma 
lamentável esses discursos são proferidos sem nenhuma base, ou seja, sem nenhuma fonte, 
simplesmente de forma reproduzida pelos grandes jornais. 

Na mesma sessão, a vereadora Raíssa Lacerda falou a respeito dos escândalos do governo 
Dilma, afirmando que a presidente era uma criminosa e propagava junto ao Partido dos 
Trabalhadores mentiras sobre o Bolsa Família. A vereadora associou essas colocações ao 
aumento do desemprego e tarifas básicas:  

 
o que mais me choca é que são 11 milhões de brasileiros desempregados no governo 
Dilma. Houve pedaladas, houve crime. Ela perdeu a credibilidade e a preocupação que 
ela tinha era espalhar que ia acabar bolsa família. Foi escândalo a nível mundial, o 
petrolão, a Petrobrás. Tinha que haver mesmo a admissão do projeto impeachment. O 
povo está sofrendo com o aumento de água, luz, gasolina. Esse novo momento criou 
esperança. Aos mais carentes o PT se utilizava de mentir e dizer que o bolsa família ia 
acabar. Saiu e já devia ter saído há muito tempo. (ATA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE JOÃO PESSOA, 2016, n°39, p.9). 

 
Ao criticar explicitamente a presidente Dilma, a vereadora acusou e colocou várias 

questões na sua manifestação. Primeiro, até então, pedaladas não configura crime, e o Ministério 
Público Federal confirmou que as pedaladas fiscais não eram caracterizadas como um delito12, e 
já haviam sido praticados por vários governos anteriormente13. Segundo, a presidente realmente 
perdeu credibilidade logo após ser reeleita, aumentando, por exemplo, o preço da gasolina, da 
energia elétrica e de outras tarifas e desenvolvendo uma política econômica conservadora que 
beneficia mais ao mercado financeiro do que a população; junto a isto, a espetacularização da 
mídia frente a essas questões e aos escândalos de corrupção que foram interligados somente ao 
PT (Gomes, 2016).  Terceiro, a vereadora Raíssa, dá a entender que o petrolão foi causado pelo 
governo Dilma, porém a corrupção na Petrobrás já ocorria há anos, e praticamente só os petistas 
foram investigados, membros de outros partidos como o PMDB14 e, sobretudo o PSDB sendo 
praticamente isento de investigações e preservados na mídia. Por fim, conforme já ressaltado 
neste artigo, o discurso da vereadora é uma mera repetição das colunas e matérias dos jornais 
tradicionais.  

                                                           
11 Disponível em: <https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,em-2015--8-dos-9-principais-programas-sociais-
do-governo-perderam-recursos,10000015446> Acesso em: 16 de julho de 2018. 
12 Disponível em: <http://www.mpf.mp.br/df/sala-de-imprensa/noticias-df/nota-de-esclarecimento-pedaladas-
fiscais-1> 
Acesso em: 09 de Julho de 2018. 
13 Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2016/06/08/politica/1465419312_611410.html> Acesso em: 
19 de Julho de 2018. 
14 Partido do Movimento Democrático Brasileiro. 

https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,em-2015--8-dos-9-principais-programas-sociais-do-governo-perderam-recursos,10000015446
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,em-2015--8-dos-9-principais-programas-sociais-do-governo-perderam-recursos,10000015446
http://www.mpf.mp.br/df/sala-de-imprensa/noticias-df/nota-de-esclarecimento-pedaladas-fiscais-1
http://www.mpf.mp.br/df/sala-de-imprensa/noticias-df/nota-de-esclarecimento-pedaladas-fiscais-1
https://brasil.elpais.com/brasil/2016/06/08/politica/1465419312_611410.html
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Em relação ao Bolsa Família, Dilma em nenhum momento citou que iria acabar com o 
programa social. A presidente não cortou nenhum centavo do orçamento do Bolsa Família. Ao 
invés de cortar ela garantiu o aumento para o ano de 201615. 

O vereador Bruno Farias (PPS16), relatou na 15ª sessão ordinária do dia 15 de março de 
2016, que o homem (Juiz Sérgio Moro) é a esperança da nação brasileira, elogiando muito o juiz 
Federal e também colocou a sua opinião quanto às manifestações pró-impeachment do dia 13 de 
março de 2016: 

[...] O país se vê chafurdado na lama da corrupção sem comando central, e o homem é 
o resto de esperança desta nação que está abismada diante de tantos escândalos. Venho, 
aqui, trazer palavras de congratulações ao Juiz Federal Sérgio Moro que vem passando a 
limpo a nação brasileira, pedindo fora Dilma e punições a quem se locupletaram dos 
recursos brasileiros e reverenciando a envergadura moral do Juiz Federal Sérgio Moro 
que vem passando a limpo a nação brasileira, passando pressões de diversas formas, 
mas passando incólume e reto por todo esse processo. Vi a nação erguer homenagem a 
este grande brasileiro Juiz Sérgio Moro. [...] Ficamos, aqui, em João Pessoa, 
entusiasmados com os sentimentos das ruas e pessoas querendo a punição de quem 
errou, seja de que partido, e, enfim, não podemos ter corruptos de estimação. Foi esse 
o recado que os brasileiros deram no dia 13. Vivemos e assistimos um exercício lindo 
de cidadania, a população no protagonismo desse país, querendo que se descortine a 
verdade, e que todos os atos sejam apurados. Vibrei  ao ver nas ruas da Praia do Cabo 
Branco e , em ruas desse imenso país, a população acreditando no futuro dessa nação. 
Estamos fartos e cheios dessa roubalheira, dessa canalhice sem tamanho [...]. (ATA DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, 2016, n°15, p.4). 
 

Bruno Farias foi infeliz na sua colocação ao dizer que o homem é a esperança da nação 
brasileira e que o país está sem comando. Até aquele momento o Brasil era presidido por Dilma 
Rousseff, que foi a primeira mulher eleita (e reeleita) presidente do Brasil. A fala do vereador foi 
machista, foi preconceituosa, pois foi manifestada de um pressuposto que um homem seria a 
solução para o Brasil. Isso é muito sério, pois num país que nas eleições de 2014 sua maioria 
esmagadora de cargos eletivos foram ocupados por homens, a colocação dele, a rigor insinuou 
que uma mulher não poderia ocupar um cargo de chefia. Então, o vereador expressou o 
machismo da classe política do Brasil, sobretudo, da sociedade brasileira. 

Na mesma oração, Bruno Farias expressa o endeusamento ao Juiz Sérgio Moro, também 
proclamado pela população com a contribuição em larga escala pela mídia. Sérgio Moro ficou 
conhecido por ter comandado o julgamento de primeira instância dos crimes identificados pela 
Operação Lava Jato17. Desta forma, o juiz virou protagonista no combate ao crime de corrupção. 
Não há nenhum problema em elogiar um juiz, o problema está nas frases: o único que pode 
salvar o país; o grande homem. Como disse a socióloga Esther Solano em uma entrevista ao 
jornal Carta Capital intitulada: “Moro está se tornando uma figura messiânica”: 

 
É um misticismo muito preocupante, porque ele é simplesmente mais uma figura do 
Judiciário e, quando você começa com esse tipo de discurso messiânico, não há 
controle, você está levando o discurso para uma dimensão que não é política, mas sim 
emocional. (www.cartacapital.com.br, 2016). 

 
Portanto, Moro não era e nem será a solução para o Brasil só porque está comandando os 

julgamentos da Lava Jato e julgando os políticos da base do Governo Dilma Rousseff. A 
operação Lava Jato se tornou o palco para uma grande espetacularização da mídia frente aos 
casos de investigação aos membros dos políticos e pessoas ligadas especificamente ao PT.  

                                                           
15 Disponível em: <https://www.pragmatismopolitico.com.br/2016/05/michel-temer-exclui-10-milhoes-de-
familias-do-bolsa-familia.html> Acesso em: 23 de julho de 2018 
16 Partido Popular Socialista. 
17 Disponível em: <http://www.mpf.mp.br/para-o-cidadao/caso-lava-jato/entenda-o-caso> Acesso em: 23 de julho 
de 2018. 

http://www.cartacapital.com.br/
https://www.pragmatismopolitico.com.br/2016/05/michel-temer-exclui-10-milhoes-de-familias-do-bolsa-familia.html
https://www.pragmatismopolitico.com.br/2016/05/michel-temer-exclui-10-milhoes-de-familias-do-bolsa-familia.html
http://www.mpf.mp.br/para-o-cidadao/caso-lava-jato/entenda-o-caso
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Para legitimação das arbitrariedades do Moro, a opinião pública é arrumada para uma 
medida extrema, com o mecanismo de vazamento seletivo. Quando essa medida extrema é 
tomada a população aceita completamente sem questionar. Mesmo após a tomada dessas 
medidas, a mídia continua divulgar de forma distorcida as ocorrências vazadas pela justiça. Com 
isso, o abuso midiático da imagem da pessoa investigada é desqualificada, causando humilhação e 
afetando a defesa do investigado18. 

Após os comentários machistas e da exibição de felicitações ao Juiz Sérgio Moro, Bruno 
Farias acreditava que o futuro melhor para o Brasil era sem a presidente Dilma Rousseff no 
poder e apoiou as manifestações a favor do golpe que estava se instalando para apropriar-se do 
cargo ocupado por Dilma. A população de modo genérico estava protestando contra o Governo 
do Partido dos Trabalhadores, mas o vereador deveria ter mencionado que a insatisfação é da 
classe política de forma geral. Nessa perspectiva, na sua oração, ocorre uma condenação à 
imagem de Dilma Rousseff e uma saudação aos que (a mídia e o Juiz Sérgio Moro) estavam 
contribuindo com o desmonte do Governo Dilma. 
 
Considerações Finais 
 

As semelhanças nos discursos dos vereadores foram uma mera repetição dos grandes 
jornais da mídia tradicional. O golpe de 2016 foi tramado nos bastidores da classe política 
(sobretudo a oposição) para desqualificar a imagem do Partido dos Trabalhadores e da presidente 
Dilma Rousseff. Assim, os golpistas usaram suas artimanhas para motivar o movimento golpista 
entre a população. Ou seja, nas manifestações pró-impeachment, a mídia teve grande 
contribuição para a organização desses protestos locais que acabaram expandindo para o âmbito 
federal. 

A construção desse discurso desqualificador é iniciada quando se reserva grande parte das 
reportagens das investigações da operação Lava Jato a pessoas ligadas especificamente ao Partido 
dos Trabalhadores. A mídia seleciona minuciosamente o que será reproduzido para a população 
assistir, ou seja, vazamentos seletivos, que acabam moldando a população para uma medida 
radical. E quando essa medida radical é tomada, a população simplesmente aceita sem criticar.  
Há também um discurso machista, misógino e preconceituoso proferido contra Dilma Rousseff 
na Câmara Municipal dos vereadores de João Pessoa, no qual, os vereadores usam expressões 
para fragilizar a imagem da presidente, dando a entender que por ser uma mulher no comando 
central, o país está mal administrado e por isso ocorrem vários casos de corrupção. 

Por fim, é evidenciado nas falas dos vereadores que eles já partiram do pressuposto que 
Dilma Rousseff perderia seu cargo para o usurpador Michel Temer. Fica explícito que os 
vereadores contribuíram com a propagação do golpe, quando proferiram esse tipo de discurso 
demonizador ao Governo Dilma em uma câmara municipal.  
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“PARA QUE CAMPINA PERMANEÇA COM O ENCONTRO MARCADO PARA O 
FUTURO”: INÍCIO DA CONSOLIDAÇÃO E PERPETUAÇÃO DO GRUPO CUNHA 

LIMA NA POLÍTICA DE CAMPINA GRANDE (1988) 
 

Lucas Tadeu Borges Viana1 
APONTAMENTOS  
 

Esse trabalho tem como objetivo problematizar duas questões centrais. Em primeiro 
lugar, defendemos que a ascensão do grupo de poder familiar Cunha Lima pode ser vislumbrada 
mediante a capacidade deste de estabelecer uma série de compromissos com setores da burguesia 
campinense (industrial, comercial e parte da grande imprensa), oferecendo, assim, uma alternativa 
econômica na qual a cidade estava mergulhada. Em segundo lugar, pensamos o ano de 1988 
como um momento importante no que diz respeito ao início do processo de consolidação do 
nome Cunha Lima na cidade, uma vez que Cássio Cunha Lima sucede o pai e assume as rédeas 
do poder executivo municipal.   
 Em relação ao conjunto de fontes que constituem a base documental deste trabalho, 
faremos uso do Jornal da Paraíba entre os anos 1982, data que marca a volta de Ronaldo cunha 
Lima a cidade após cassação de seus direitos políticos decretado em 1969, e 1988, visando 
acompanhar as artimanhas, processos e caminhos que levariam Cássio a ser o candidato pela 
Coligação Democrática Campinense para a disputa do pleito eleitoral daquele ano.  

No que concerne a nossa escolha teórica- metodológica, travaremos pontos de contato 
com autores ligados a tradição marxista tais como E. P. Thompson no que diz respeito a seu 
conceito de teatralização do poder e hegemonia cultural, buscando adotá-lo, sobretudo, para 
entender toda simbologia do lançamento de Cássio Cunha Lima realizado no último dia da edição 
do “Maior São João do Mundo” de 1988. Antonio Gramsci se fará presente no nosso texto na 
medida que seu conceito de “jornalismo integral” nos ajuda a entender a relação entre frações de 
classe que buscam capitanear um projeto vencedor dentro da sociedade concatenadas a parcelas 
da grande imprensa, compreendendo, também, que o Jornal da Paraíba, neste cenário, funcionará 
enquanto “aparelho privado de hegemonia” do grupo de poder familiar Cunha Lima. Outras 
vozes aparecerão no transcorrer de nosso texto iluminando nosso percurso, ajudando-nos a 
solucionar a problemática sugerida. 

 
PRIMEIRO ATO: CRISE, ALIANÇAS E ALTERNATIVA OFERECIDA 
 
  Antes de mais, só nos foi possível pensar a categoria “grupo de poder familiar” graças a 
tese do professor Marciano Monteiro, onde o autor defendeu que a política brasileira, sobretudo 
a Paraibana, pode ser entendida como negócio de família, “demonstrando que o campo político 
da Paraíba tem se estruturado em torno das órbitas de poucos menos de duas dezenas de famílias 
políticas que se revezam no poder há aproximadamente um século” (MONTEIRO, 2016, pág. 
52). 

                                                           
1 Aluno do curso de História da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) e membro do Programa de 
Educação tutorial (PET) da mesma instituição. O trabalho foi realizado sob a orientação do Prof. Doutor José 
Luciano Queiroz de Aires, tutor do PET- História- UFCG. 
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 Os Cunha Lima não fogem a essa condição, pois seus quadros políticos foram formados 
dentro da herança das tradicionais oligarquias2 do estado da Paraíba, muito embora Ronaldo 
Cunha Lima quando de seu retorno à cidade, buscando se diferenciar de outros concorrentes, 
bem como sonegar sua vinculação a antigos mandachuvas políticos, se utilize do discurso 
democrático como forma de atrair variados setores populares e da burguesia campinense, como 
podemos observar em suas palavras respondendo a uma entrevista concedida e veiculada pelo 
Jornal da Paraíba 

Sou da oposição, não aceito pressão e muito menos imposição.  Estamos sofrendo 
perseguição, atos arbitrários e injustiças a mais de 15 anos, estamos sofrendo junto com 
o povo e nunca fugimos um só passo de nossas ideais para restauração da democracia 
brasileira, sempre nos mantivemos na verdadeira oposição (Jornal da Paraíba, 24 fev. 
1982)   
 

Corroborando com essa ideia e já trabalhando na de que algo deveria mudar 
urgentemente em Campina Grande, Ronaldo, em claro clima de campanha eleitoral, profere as 
seguintes palavras que ficariam imortalizada no Anuário de Campina Grande do ano de 1982 

 
O que quiserem protestar, os que quiserem arrancar do peito o grito estrangulado de 
revolta, de sua inconformação e inconformismo, ou aqueles que queiram alentar a 
esperança mais alta ou o sonho mais nobre, que manifestem a sua opção e a sua escolha 
nos candidatos da oposição, para grande retomada (Anuário de Campina Grande de 
1982) 
 

 Retomada esta que deveria ter como resultado o soerguimento econômico da cidade e a 
recuperação do ânimo de seus sitiantes. Para isto, a grande estratégia do grupo de poder familiar 
foi o forte investimento no que a antropóloga Elisabeth Lima denominou de “indústria sem 
chaminé”3, isto é, o turismo de eventos.    Em poucas linhas, tendo como base o material 
bibliográfico consultado, gostaríamos de pontuar alguns autores que constataram a crise na qual a 
cidade estaria mergulhada. Essa seria a mesma que o novo grupo de poder que chegasse ao 
comando do executivo municipal deveria concentrar esforços para enfrentar. Recorremos mais 
uma vez a antropóloga Elisabeth Lima (2002, pág. 189) que esboça um quadro a respeito das 
condições nas quais Campina Grande adentra na década de 80 

 
A década de 80 chega com o fim dos incentivos fiscais da SUDENE, muitas indústrias 
fecham as portas. Dá-se a diáspora do parque industrial, a transferência de capitais e 
empresas e um processo geral de desinvestimento, com repercussões negativas no setor 
comercial e de serviços de cidade  
 

 Neste ínterim, nos idos de 1982, o prefeito com arroubos de poeta assume a chefia do 
executivo municipal de Campina Grande e passa a fomentar aceleradamente a atividade 
econômica expressa no turismo de eventos. Prova disso foi a construção de inúmeros locais 
destinados a festas, espaços de lazer, eventos culturais, bem como outras medidas que durante a 
gestão de Ronaldo Cunha Lima visavam reaquecer a economia local. Sobre isso, lançamos mãos 
do texto escrito pela geógrafa Marisa Braga de Sá (2000, pág. 187) 

 
Quanto a construção de novos espaços, destacam-se o Parque do Povo, área destinada 
às manifestações populares, encontros políticos, religiosos e é o lugar que sedia o maior 
São João do Mundo, a festa mais popular da cidade, entre outros eventos; o parque da 
Criança, o Museu Vivo da ciência e da Tecnologia, o Ginásio de Esportes [o Meninão], 

                                                           
2 Para maiores esclarecimentos sobre a genealogia da família Cunha Lima consultar MONTEIRO, José Marciano. A 
política como negócio de família: os herdeiros e a força dos capitais no jogo político das elites na Paraíba (1985-
2015). Tese de Doutorado. Campina Grande – PB, 2016.   
3 Para mais esclarecimentos sobre o termo consultar LIMA, Cristina de Andrade Elisabeth. A Fabrica dos Sonhos: a 

invenção da festa junina no espaço urbano. João Pessoa: Ideia, 2002.  
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além da abertura de novas vias de acesso ao centro da cidade, entre outros 
empreendimentos sócio- econômico e culturais  
 

Ora em diante tácitas articulações seriam realizadas com setores da burguesia campinense. 
A primeira delas seria com a burguesia industrial. Para início de conversa, podemos citar 
importantes segmentos empresarias do estado, a saber, a Ecomel. LTDA, corporação 
especializada na instalação e fornecimento de materiais elétricos, que rapidamente buscaram aliar 
seus interesses ao do ascendente grupo familiar que palmilhava os primeiros passos em direção a 
consolidação do poder. Representantes destas classes dirigentes, não perdendo de vista os lucros 
que poderiam favorecê-los, se mostraram extremamente satisfeitos com o projeto que colocaria 
Campina Grande novamente nos trilhos do “desenvolvimento”, e, assim, um destes segmentos se 
pronunciaram sobre a inauguração do parque do povo 

 
Campina Grande é sinônimo de progresso! Prova maior do que afirmamos é esta na 
monumental obra que hoje é inaugurada pela Administração Ronaldo Cunha Lima- 
FORRODRÓMO- cuja execução teve a nossa participação, com o fornecimento do 
material elétrico, ensejando ao dinâmico povo campinense e aos turistas que aqui 
chegam, momentos de merecido e saudável lazer, em belas e iluminados noites de 
festas. Assim como Campina Grande, nosso progresso depende do seu extraordinário 
povo, que nunca faltou com o seu decisivo apoio e incentivo. PARABÉNS, 
RONALDO! PARABÉNS, CAMPINA! (Jornal da Paraíba, 31 maio. 1986) 
 

Observamos, portanto, como a construção dos vários ambientes destinados ao lazer, a 
cultura e festas esteve par e passo ligado a um projeto de classe pensado para e na cidade de 
Campina Grande mediatizados por suas elites. A Associação Comercial de Campina Grande 
também não poderia deixar de se mostrar simpática a administração de Ronaldo, sobretudo, 
porque o famigerado projeto levado a cabo pelo grupo de poder familiar Cunha Lima rendeu 
dividendos a empresas fundadas no capital privado. Vejamos, por exemplo, as congratulações ao 
peemedebista quando do último ano de seu mandato frente a prefeitura municipal da cidade pela 
entidade supracitada 

No transcurso do 5º aniversário da administração de Ronaldo Cunha Lima, a 
Associação Comercial de Campina Grande, em nome da iniciativa privada, sente-se no 
dever de cumprimentar aquele que, com criatividade e trabalho, superou obstáculos e 
desafios, atraiu novos investimentos tornando Campina Grande a cidade do Maior São 
João do Mundo, das maiores casas de shows e que tanto tem contribuído para o 
desenvolvimento social da cidade (Jornal da Paraíba, 31 jan. 1998.)  
 

Vemos que a ACCG tributa a administração de Ronaldo a superação da crise ou dos 
“obstáculos e desafios” nos quais Campina Grande estava mergulhadas antes de seu mandato, 
pontua o mérito do prefeito de ter “atraído novos investimentos” para a cidade reaquecendo, 
deste modo, a economia e o lucro da iniciativa privada. No entanto, chegamos ao ano de 1988, 
que se configura como um momento importante. Era preciso deixar um substituto tão capaz 
quanto Ronaldo incumbido da responsável de manter o “acordão” formulado entre o grupo 
familiar político e setores das burguesias campinenses. Surge, nesse horizonte, fortemente o 
nome de Cássio Cunha Lima, deputado federal Constituinte, filho e herdeiro do capital político 
do atual prefeito. Chegamos, assim, ao segundo momento do nosso trabalho.    
 
SEGUNDO ATO: O LANÇAMENTO E O PERCUSO DO HERDEIRO 

 
Não faltaram o show de fogos, balões, comidas típicas desfile de quadrilhas e as mais 
diversas atrações que levantaram o público, não deixando que ninguém ficasse parado, 
tornando pequeno o espaço do Forródromo, onde turistas e filhos da terra sem 
nenhuma distinção social aproveitaram cada minuto sem dar importância ao cansaço do 
dia seguinte. Os organizadores tiveram trabalho para retirar do palco, alguns mais 
eufóricos que não se contentaram em ouvir os pronunciamentos feitos na área livre e 
que queriam a todo custo, ficar mais perto dos políticos, entre eles o Deputado Cássio 
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Cunha Lima, o vereador Félix Araújo e o representante do povo no senado, Senador 

Raimundo Lira (Diário da Borborema, 12 jul. 1988) 
 

A citação acima refere-se a um dos momentos mais apoteóticos do início da campanha do 
deputado Cássio Cunha Lima. O local e dia do lançamento não poderiam ser mais simbólicos. 
Tratava-se do palco do Parque do Povo, no dia do encerramento das festividades do referido 
ano.  Portanto, sob o clima de intensa expectativa, uma multidão entusiasmada superlotou o 
espaço destinado a festa na noite do dia 10 de julho de 1988.  

A ansiedade que movia todos os presentes era não perder sequer um detalhe do 
encerramento daquele evento que ficou conhecido como “ O Maior São João do Mundo”. Após 
trinta e seis dias ininterruptos de muita comemoração, euforia e arrasta-pé, campinenses e turistas 
se comprimiram naquela ampla área de lazer. No entanto, o ponto alto do evento aconteceu com 
a chegada do prefeito Ronaldo Cunha Lima que juntamente com seu filho e herdeiro político, 
subiu ao palanque para finalizar a uma das festas mais tradicionais do Nordeste.  O historiador 
inglês E. P. Thompson (1998, p.48) compreendeu todos esses elementos fazendo parte de um 

 
Estilo hegemônico estudado e elaborado, um papel teatral que os poderosos aprendiam 
na infância e desempenhavam até a morte. E se falamos desse desempenho enquanto 
teatro, não é para diminuir sua importância. Uma grande parte da política e da lei é 
sempre teatro. Uma vez “estabelecido” um sistema social, ele não precisa ser endossado 
diariamente por exibições de poder (embora pontuações ocasionais de força sejam 
feitas para definir os limites de tolerância do sistema). O que mais importa é um 
continuado estilo teatral. 
 

O político e poeta, atuando teatralmente, nos termos Thompsonianos, buscou sensibilizar 
o público participante através de um vibrante e grandiloquente discurso. Aproveitando-se, 
estrategicamente, do espaço e da esfera emotiva criada, o então chefe do executivo municipal 
lançou a candidatura do deputado federal, Cássio Cunha Lima, para sucedê-lo na prefeitura de 
Campina Grande. O ato principal ficou por conta do rito de passagem do pai para o filho, 
quando, sabiamente, Ronaldo fez o seguinte pronunciamento  

 

Essa festa eu criei como se cria um filho pequeno, crescendo e jogando-o ao mundo. E 
só um filho poderia prossegui-la no Maior São João do Mundo. Por isso, entrego 
Cássio ao próprio destino de Campina Grande (Jornal da Paraíba, 12 jul.1988) 

 

 Em sequência, Cássio também se pronuncia, agora, pela primeira vez, como postulante 
ao cargo de prefeito de Campina Grande 

 

Haverei de palmilhar os caminhos de Campina Grande, iniciados por Ronaldo Cunha 
Lima... E com o vosso apoio e vossa confiança, oferecer minha juventude e ideais, para 
que Campina permaneça com o encontro marcado para o futuro (Jornal da Paraíba, 12 
jul.1988) 

 

Entendemos que com o seguinte discurso Cássio buscava tranquilizar os setores 
burgueses com os quais seu pai conseguiu estabelecer uma série de compromissos durante seu 
mandato, oferecendo, assim, a saída e superação da crise econômica já discutida. Como colocado 
pelo candidato, o apoio e os votos daqueles que estavam presentes no encerramento dos festejos 
juninos e demais eleitores seriam de fundamental importância “para que Campina permaneça 
com o encontro marcado para o futuro”.  As luzes, fogos e quadrilhas de forró transformadas em 
palanque político, portanto, encobriam o jogo de alianças recíprocos realizados nas sombras, nos 
bastidores da política e do Estado espetáculo.  Mais esse momento mesmo que emblemático seria 
somente o primeiro de muitos outros que haveriam de acontecer até o dia do pleito eleitoral. É 
sobre esse processo histórico e seus principais personagens que nos debruçaremos a partir de 
então.   

 



 

e-ISSN: 2359-2796, v. 18, n. 1, 2018. XVIII Encontro Estadual de História – ANPUH-PB 

 

344 

INELEGÍVEL OU NÃO?  
 

Ressalvados os que já exercem mandato eletivo, são inelegíveis para qualquer cargo, no 
território de jurisdição do titular, os parentes por consanguinidade ou afinidade, até o 
segundo grau, do Presidente da República, do Governador de Estado e do Distrito 
Prefeito que tenham exercido mais da metade do mandato (Constituição Federal de 
1998, capítulo IV, artigo 14) 

 
 O parágrafo sétimo do artigo 14, que na Constituição Federal de 1988 está circunscrita à 
parte “Dos Direitos Políticos”, permitiu que o deputado constituinte Cássio Cunha Lima se 
candidatasse a chefe do executivo municipal da cidade de Campina Grande, nas eleições que 
ocorreriam no dia 15 de novembro daquele ano. Contudo, percebemos através das páginas dos 
jornais locais, sobretudo, o Jornal da Paraíba, que houve uma verdadeira “guerra sem quartel” 
travada entre o Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), bem como sua máquina 
jurídica e os demais partidos, sobretudo, o Partido Democrático Trabalhista (PDT) e o Partido 
Social Democrático (PSD), que contestavam a inclusão do parágrafo no processo de redação do 
texto que passaria a reger o país. 

São esses os acontecimentos que analisaremos ora em diante, buscando estabelecer um 
diálogo conceitual com autores marxistas que pensam o Direito enquanto tecnologia social capaz 
de viabilizar e lidar com conflitos resultantes das diversas formas pelas quais se expressa a lutas 
de classes no interior da sociedade política. Mergulhemos, portanto, na trama.  
 No dia 3 de setembro fora veiculada na primeira página do Jornal da Paraíba a matéria 
“Juiz impugna a candidatura de Cássio”. O pedido de impugnação foi impetrado pelo PDT e 
PSD sob a justificativa que, nos termos da constituição vigente, o candidato à prefeitura pela 
Coligação Democrática Campinense4, não teria as mínimas condições de concorrer ao cargo, pela 
ligação de parentesco com o atual prefeito. A decisão a que se referiu o Jornal foi tomada pelo 
juiz Manoel Paulino da Luz, da 16 ª vara eleitoral.  

Contudo, o curioso é que o magistrado demonstrou “sutis” sinais de simpatia a tentativa 
de candidatura do peemedebista ao longo de trechos de sua sentença, destacamos a seguinte: “O 
impugnado ofereceu resposta vibrante, inteligente, idealista e jovem por excelência”, chegando 
mesmo a admitir que sua deliberação concernente ao caso mesmo que tomada com base numa 
Constituição que “não é fruto da democracia plena, existe, está em vigor e não se discute” (Jornal 
da Paraíba, 3 set. 1988). Neste sentido, partilhamos pelo colocado por Enoque Feitosa no seu 
texto “Marx, o marxismo e o Direito”, onde o autor elabora uma contundente crítica a forma 
jurídica tendo como arcabouço teórico e metodológico o materialismo histórico 

 
A forma jurídica tem caráter classista, embora isso nem sempre se revele claramente. 
Isto porque ela se confunde com valores ideais tais como justiça, fraternidade, liberdade 
etc. Destarte, seu conhecimento, sua difusão e, especialmente, sua aplicação não são 
neutros, ainda que o jurista não tenha consciência, ou negue e advogue uma pretensa 
neutralidade no seu fazer (FEITOSA, 2013, pág. 229)      

 

Diante da sentença, a aposta dos cinco partidos que compõem a Coligação Democrática 
Campinense foi depositada nos prazos estipulados pela justiça. A esperança do PMBD e 
coligados esteve assentada na possibilidade de a Constituinte ser promulgada conforme data 
previamente estipulada, a saber, o próximo dia 23 de setembro do ano corrente. 

O advogado Joás de Brito Pereira, constituído para o caso, após indeferimento 
sentenciado pelo juiz eleitoral, entrou com recurso junto ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE). O 
no mínimo curioso, esperamos não ser fora de hora, é que este mesmo bacharel que advogava 
para o PMDB nesse momento tornaria- se desembargador do Tribunal de Justiça da Paraíba.  
Empossado no cargo dia 28 de novembro de 2007, o primeiro ato de sua lavra foi a nomeação 

                                                           
4 Coligação formada pelos seguintes partidos: PMDB/PCB/PC do B/PSB/PSDB visando a promoção do deputado 
Cássio Cunha Lima a prefeito municipal de Campina Grande no ano de 1988. 
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para sua assessoria de Glauce Rodrigues de Cunha Lima, irmã de Cássio Cunha Lima, a época 
atual governador do Estado, que o escolheu e nomeou para ocupar uma vaga no tribunal. Nada 
de novo no front, apenas aqueles que bradavam um novo modo de fazer política reproduzindo 
velhas práticas que, quando faziam a oposição, condenavam.   

Diante da primeira batalha vencida, PSD e PDT através de seus presidentes, Severino 
Soares e Júlio Paiva, respectivamente, apresentaram uma petição que foi encaminhada ao juiz 
Abraham Lincoln, a época coordenador da propaganda eleitoral de Campina Grande. A intenção 
era a de retirar todo o material de cunho propagandístico político- eleitoral do deputado Cássio 
Cunha Lima, “tais como adesivos, cartazes fotográficos, camisetas, faixas e outros de igual 
natureza, além de todas as pichações de muros ou letreiros, que venham a confundir os eleitores 
e a comunidade Campinense” (Jornal da Paraíba, 03 set. 1988), e também uma passeata marcada 
para a tarde do dia 03 de setembro.   

A segunda etapa do processo de impugnação da candidatura do PMDB de Campina 
Grande chegou ao fim no dia 15 de setembro, quando o Tribunal Regional Eleitoral anunciou, 
oficialmente, o indeferimento do registro do deputado Cássio Cunha Lima. Através de edital 
publicado, o procurador Nereu Pereira dos Santos Filho e o corpo de magistrados apresentaram, 
essencialmente, as mesmas justificativas apontadas pelo juiz Manoel Paulino, que acatou os 
pedidos de impugnação do PDT e PSD, e as razões não deixaram de ser as mesmas usadas para 
não aceitar a candidatura da deputada Geralda Medeiros, de Patos, a saber, a constituição em 
vigor não permitir a eleições de parentes de prefeito, governador ou presidente da República. 
Segundo edição do Jornal da Paraíba do dia 20 de setembro, após o anúncio do resultado, o 
prefeito Ronaldo Cunha Lima, pela primeira vez, veio admitir a substituição do nome de seu filho 
na disputa pela sucessão municipal. Entretanto, podemos perceber que o peemedebista ainda 
demonstrava alguma confiança nos prazos e apelos judiciais. De acordo com a matéria, o gestor 
havia usado as seguintes palavras: 

 
“Se até o dia 17 de outubro não houver uma definição do quadro poderemos pensar em 
substituir Cássio, temporariamente”, assegurou Ronaldo. O prefeito campinense, no 
entanto, não quis adiantar nome, por forças das circunstâncias. “ Na verdade, cremos 
mesmo é que o nome de Cássio está assegurado. E é por isso que lutaremos até que os 
últimos recursos estejam esgotados perante a lei.  A nossa situação continua sendo 
absolutamente tranquila (Jornal da Paraíba, 20 de set. 1988)  

 
  Como o pedido de indeferimento foi acatado por duas instâncias judiciais, restava ao 
PMDB recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral que teria até o dia 16 de outubro para solucionar a 
questão com um SIM ou um NÃO. Como vemos, os prazos estavam se afunilando e a 
preocupação só aumentaria, uma vez que a partir do dia 29 de setembro, nas emissoras de rádio e 
televisão, os partidos políticos já estariam divulgando a propaganda eleitoral dos candidatos a 
prefeito, vice-prefeito e vereadores. Assim sendo, impugnado em primeira e segunda instâncias, 
Cássio Cunha Lima passaria a ter mais uma vez ter seu nome a prêmio, novamente, na justiça, 
diante das solicitações de impedimentos realizadas por legendas adversárias, correndo, deste 
modo, o risco de ter sua divulgação bloqueada. 
 Uma nova arma, contudo, começaria a ser usada pelo partido situacionista para que o 
jogo pudesse virar ao seu favor. A partir deste momento buscaremos demonstrar que o órgão de 
imprensa local, Jornal da Paraíba, vai trabalhar diariamente no sentido de oferecer suporte a 
candidatura do peemedebista, chegando a defender a tese que o jovem deputado estaria a sofrer 
perseguição pelos demais partidos concorrentes. Neste sentido, tentaremos estabelecer linhas de 
contato com outro pensador marxista, desta vez o italiano Antonio Gramsci, para podermos 
perceber como um Jornal pode funcionar enquanto partido político, difundindo certas 
concepções de mundo e dando base ideológica para determinadas frações da classe dominante, o 
que denominamos no nosso trabalho de Grupo de poder familiar Cunha Lima. 
 A primeira matéria que ilustra bem essa articulação entre o aparelho privado de 
hegemonia e o grupo familiar que buscava perpetuação através da aprovação nas urnas de mais 
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um de seus integrantes foi aquela na qual a maratona judicial, que teve início há praticamente dois 
meses, chegaria ao fim. Na edição do 06 de outubro, o periódico assina a matéria com o título 
“Candidatura de Cássio sob a égide da nova Carta. Apesar de Marcondes”. No seu conteúdo em 
tom quase de comemoração se explica que com a promulgação da nova constituição, que permite 
a elegibilidade de parentes, naquele ano, desde que esses exerçam mandato eletivo, o deputado 
Cássio Cunha Lima havia despojado-se de um clima de tensão que vinha marcando a campanha 
da Coligação Democrática Campinense desde o polêmico registro de seu nome, como candidato 
a prefeito, setembro último.   
 O veículo de mídia escrita ainda faz uma ressalva para nós muito importante quando 
coloca que “Até o último instante, entretanto, os adversários não desistiram de complicar a 
situação de Cássio, nas malhas de um Justiça que, até ontem (5 de outubro) se regia pela 
Constituição de 1967 (Jornal da Paraíba, 06 out. 1988). Sinaliza, também, que a última e decisiva 
cartada, segundo sua equipe editorial, “na clara tentativa para obscurecer a situação da 
Coligação”, teria sido tomada no sábado último (1 de outubro), quando o senador Marcondes 
Gadelha, nome forte dentro do PSD, supostamente havia fretado um avião, especialmente para 
levar, a Brasília, os processos da candidatura de Cássio, impugnado em primeira e segunda 
instâncias, como já explicitado. 

 Pelo protocolo, o Tribunal Regional Eleitoral, órgão de segunda instância, só 
encaminharia os papéis na segunda feira (3 de outubro). Portanto, a intenção de Marcondes 
fretando o avião era o de acelerar o processo legal, de modo que o Supremo Tribunal Eleitoral 
(STE) indeferisse o candidato até a terça-feira (4 de outubro), no máximo, data anterior a 
promulgação. Conjuntamente a essa medida, de acordo novamente com o dispositivo midiático, 
o senador buscou estabelecer contato com o Ministro Antônio Carlos Magalhães, a época das 
comunicações, como forma de pressionar o Tribunal a apresentar um parecer. O que não 
adiantou de nada.  

 O prazo final, ora em diante, para o Tribunal Superior Eleitoral se posicionar, iria até o 
próximo dia 16 de outubro. Apesar da tese de alguns juristas, que defendiam o indeferimento 
levando em conta o registro do peemedebista, quando ainda inelegível, viesse a prevalecer, os 
advogados da Coligação Democrática Campinense já estariam com novo recurso preparado.  

Diante do caso de notória repercussão estadual, percebemos que afastar o Direito, bem 
como as jogatinas judicias de suas determinações sociais, ou seja, de sua totalidade, parafraseando 
uma vez mais Enoque Feitosa, pode ser qualquer coisa, menos dialética. Lembremos também 
Karl Marx que, em resposta às provocações perante o Tribunal de Colônia no qual era acusado 
de desempenhar ativa participação nos acontecimentos de 1848, na Alemanha, afirmou que 
“entre direitos iguais, decide a força”. Aplicando ao nosso caso, será que o projeto de 
perpetuação do grupo de poder familiar Cunha Lima através de seus associados no Congresso 
Nacional tivera mais força e agilidade do que seus concorrentes que a todo custo pleiteavam o 
indeferimento do “herdeiro” político de Ronaldo na cidade de Campina Grande? Segundo nossa 
interpretação, parece ser a hipótese mais sensata e verossímil por nós a ser defendida.  
 
OS DEBATES ELEITORAIS 

 
É sabido que um momento chave para toda e qualquer campanha política são os debates 

eleitorais. Estes, realizados por diferentes meios de comunicação (emissoras de televisão, rádios e 
mais recentemente internet), configuram-se como um importante espaço de apresentação das 
plataformas políticas, ideias e propostas dos postulantes aos cargos em disputa. Desejamos, 
portanto, nessa parte do nosso trabalho, refletir sobre os debates realizados durante a campanha 
municipal de 1988 com o propósito de distinguir quem os promoveu, sua quantidade, o formato 
que tiveram e as avaliações realizadas pela própria mídia escrita. 

 No ano de 1988, o primeiro debate de grande vulto ocorreu na tarde/noite do dia 04 de 
setembro, organizado pela TV Paraíba.  Os cincos candidatos à prefeitura municipal de Campina 
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Grande, o deputado Enivaldo Ribeiro (PDS/PFL/PTB/PSD), o economista Edvaldo do Ó 
(PMB/PL), o professor Williams Arruda (PDT), o advogado Jairo Oliveira (PT) e o deputado 
Cássio Cunha Lima (PMDB/PCB/PC do B/PSB/PSDB) se fizeram presente ao debate mediado 
pelo jornalista Otinaldo Lourenço, de João Pessoa, acompanhado pelo jornalista campinense 
Rômulo Azevedo. 

A repercussão da desenvoltura dos candidatos tomou conta das páginas da mídia local 
durante os dias posteriores ao debate e também estiveram na “boca do povo”, sobretudo 
daqueles que costumeiramente ocupam os famosos calçadões centrais da cidade, espaços 
populares de discussão dos “assuntos do dia” em Campina Grande. Na edição da terça feira, dia 
06 de setembro, na coluna destinada a tratar do tema política, o Jornal da Paraíba traz como 
matéria principal a sua apreciação sobre a participação dos concorrentes a chefia do executivo 
municipal sob o título “Todos na Lona: candidatos causam decepção”.  

A intitulação mesma da matéria induz-nos a pensar que a avaliação concernente ao debate 
pela equipe jornalística não parece ter sido tão positiva e que as performances dos políticos não 
haviam convencidos. O principal fato que teria levado a isso, na visão do aparelho privado de 
hegemonia, para colocar em termos Gramsciano, foi o envolvimento dos candidatos com 
questões inócuas, como por exemplo, as especulações em torno do Governo Ronaldo Cunha 
Lima, atual prefeito da Cidade à época e pai do candidato favorito ao pleito, ou, quando muito, 
vazias menções sobre realizações passadas5. Os redatores da matéria esboçaram uma análise 
sucinta sobre o desempenho de cada um, frente as câmeras, e no tocante a formação da opinião 
pública sobre suas propostas políticas administrativas para a cidade que pretendem governar. 
Gostaríamos de explorar em alguma medida tal passagem. 

Sobre o candidato do Partido dos Trabalhadores (PT), Jairo Oliveira, o jornal entendeu o 
seu discurso político como convencional, que não teve a capacidade de se aprofundar nas 
questões propostas ou surgidas, demostrando pouca desenvoltura nos temas de cunho técnico 
administrativo. Em termos de desempenho, Williams Arruda, segundo novamente leitura do 
Jornal da Paraíba, foi o que melhor tirou dividendos do confronto, uma vez que em relação aos 
outros postulantes, anunciou, de forma subliminar, suas realizações passadas e suas propostas 
futuras, sobretudo 

 no tocante a tão denunciada crise econômica vivida pelo Brasil, que tem seus reflexos na 
Paraíba e, consequentemente, em Campina Grande. Contudo, a equipe editorial apontou também 
que o candidato pecou por não fazer o telespectador participar do debate, raramente olhando 
para a câmera.  

A avaliação a respeito da participação de Enivaldo Ribeiro foi a mais negativa possível. 
Usando as palavras do jornal: “Inseguro, epidérmico na abordagem dos temas e sem uma 
coordenação de ideias que transmitisse, ao telespectador- eleitor, uma margem mínima de 
assimilação” (Jornal da Paraíba, 06 de set. 1988). Destacou ainda que centralizando o debate, no 
confronto direto com Cássio Cunha Lima, sabidamente seu principal concorrente ao cargo, o 
deputado estadual não apresentou propostas concretas, apesar de sua larga experiência em 
administração pública. 

 Referente ao candidato Edvaldo do Ó, o jornal apontou que entre os convidados, o 
economista foi o que mais demonstrou desenvoltura, perante as lentes da TV Paraíba, 
evidenciando grande conhecimento sobre os problemas de Campina. Entretanto, deixou de 
explorar tal virtude ao prender-se a “mera questão” da construção de uma residência que estava 
sendo erguida em João pessoa pelo candidato Cássio Cunha Lima.  

                                                           
5 Lembremos que dois entre os cinco candidatos já possuíam a época alguma experiência por exercerem outros 
mandatos políticos, inclusive a frente da prefeitura municipal da cidade. Enivaldo Ribeiro, por exemplo, foi deputado 
estadual de 1975 a 1977 e prefeito de Campina Grande de 31 de janeiro de 1977 a 31 de janeiro de 1983, pela 
ARENA (Aliança Renovadora Nacional. Por seu turno, Williams Arruda, em 15 de junho de 1964, por conta da 
cassação do mandato de Newton Vieira Rique, de quem era vice-prefeito, foi nomeado prefeito de Campina Grande 
por votação indireta. 
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Sobre o peemedebista, a época deputado Federal Constituinte e favorito na disputa 
eleitoral do ano corrente, foi, segundo o jornal, o mais visado por ter assimilado a defesa 
intransigente da administração do pai. Entre o caminho emotivo- filial ou a postura fria de um 
candidato, acabou tomando o primeiro caminho, terminando, assim, “caindo” no jogo dos 
adversários, deixando transparecer uma postura tensa e sem a frieza necessária para encarar as 
questões, objetivamente. 

    No dia 10 de setembro, um novo debate. Desta vez os candidatos compareceram as 
dependências da rádio Caturité, no programa “A Hora da Verdade”. No alvorecer do dia 
seguinte, o Jornal da Paraíba já estampava a seguinte manchete em sua tradicional e outrora citada 
coluna política: “Mais à vontade, mas ainda prendendo-se a questões pessoais, os cinco 
concorrentes à Prefeitura, no segundo debate, tomam precauções, tentam evitar erros anteriores e 
começam a dar, as suas candidaturas, personalidade próprias” (Jornal da Paraíba, 11 set. 1988).  
 Como visto, os candidatos apresentaram um pequeno avanço no segundo confronto. 
Achamos pertinente esboçar breves considerações mais uma vez utilizando a leitura permitida 
pelas fontes. Segundo o Jornal analisado, as acusações feitas a atual gestão de Ronaldo Cunha 
Lima voltaram a ser pauta na baila das discussões feitas, contudo, desta vez, o deputado Cássio 
Cunha Lima, suponhamos ter recebido orientações de seus auxiliares político, parece não ter se 
deixado levar, afetivamente, digamos, pelo jogo de seus adversários, fugindo aos questionamentos 
com um simples “caberia ao prefeito responder as questões”.  

Da parte de Cássio, o alvo visado, se assim podemos colocar, foi o deputado Enivaldo 
Ribeiro. O assunto não poderia ser mais conveniente para um na medida mesma que indigesto 
para o outro, a saber, as contas de 1982.  Em poucas palavras, gostaríamos de esclarecer as 
versões sobre o episódio em tela. A acusação residia no fato das verbas públicas da administração 
de Enivaldo Ribeiro frente a prefeitura Municipal de Campina Grande, bem como as que foram 
empregadas na campanha eleitoral do ano de 1982, não terem sido aprovadas pelo Tribunal de 
Contas do Estado nem pela Câmara Municipal de Campina Grande. O PMDB, após quente 
debate entre os dois concorrentes, assumiu a ação a ser impetrada contra o ex-prefeito da cidade.  

Em resposta, Enivaldo Ribeiro chegou a citar, textualmente, o endereço da procuradoria 
da justiça, em João pessoa ao candidato do partido adversário. O assunto já havia surgido no 
debate anterior, citado acima, realizado pela TV Paraíba. Enivaldo, no momento em que Cássio 
entregou um dossiê nas mãos do coordenador do programa, lançou um desafio ao jovem 
concorrente, sentenciando as seguintes palavra: “ O nobre candidato, ao entregar o processo a 
Otinaldo Lourenço, não está agindo certo. O endereço certo, na verdade, é a justiça, já que a um 
ano espero, para provar que minhas contas foram aprovadas” (Jornal da Paraíba, 07 set. 1988).   

Diante de tudo, a resposta haveria de vir das urnas. Após tantos avanços e recuos, 
marchas e contramarchas durante a campanha, Cássio obteve mais votos do que os outros quatro 
concorrentes e sagrou-se prefeito da cidade dando início, assim, ao processo de perpetuação e 
consolidação do grupo de poder Familiar Cunha Lima em Campina Grande. 
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A CONSTITUIÇÃO DE 1934 E O DESAFIO DE APOIO POLÍTICO À CAUSA 
FEMINISTA NA PARAÍBA 

 Simone da Silva Costa1  
 

A conquista do voto feminino em 1932 lançou para a Federação Brasileira pelo Progresso 
Feminino – FBPF2, liderada por Bertha Lutz3, o desafio de convencer as brasileiras a se 
registrarem como eleitoras e se tornarem instrumentos de poder para garantir, na futura 
Constituição de 1934, direitos políticos para as mulheres iguais aos dos homens. E, diante dessa 
imperiosa necessidade para a época, a FBPF formou, em 1º de janeiro de 1933, a Liga Eleitoral 
Independente, que tinha como objetivo promover a educação política das mulheres e lançar 
candidatas femininas para as próximas eleições.  

A referida Liga, portanto, teria também que enfrentar a efetiva participação da Igreja 
Católica nesse processo de alistamento eleitoral, que seguia num ritmo intenso de recrutamento 
de eleitoras defensoras de um ideal católico. Para tanto, era preciso instalar novas filiais e 
conquistar novas militantes influentes na sociedade, capazes de fazer pressão à classe política, no 
sentido de ver garantidas as conquistas já alcançadas, a exemplo do voto feminino, e outras que 
ainda poderiam ser conquistadas.  

Diante desse contexto, fazia-se necessário levar as ideias feministas às cidades mais 
distantes e recrutar um número cada vez maior de mulheres dispostas a se empenhar na luta 
pelos seus direitos. Sobre esse assunto, Carmem Portinho afirmou: “Sempre que ouvimos falar de 
uma mulher graduada na universidade, nós lhe escrevíamos e tentávamos trazê-la para o 
movimento”4. Cartas e telegramas foram, nesse sentido, o meio mais eficaz e utilizado pela 
Federação Brasileira para estabelecer sua rede nacional de intercâmbio a fim de atender aos seus 
propósitos5.  

                                                           
1 Doutora em História pela Universidade Federal de Pernambuco, professora da educação básica no município de 
Santa Rita-PB e professora substituta na Universidade Estadual da Paraíba – UEPB.  
2 Durante as décadas de 1920 e 1930, a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino – FBPF, sob a liderança da 
Dra. Bertha Lutz, tornou-se a mais proeminente organização sufragista e feminista no Brasil. Embora novos grupos 
tenham se formado e ramificado, nenhum se aproximou da FBPF em tamanho, extensão geográfica ou amplitude de 
rede de contatos pessoais. 
3 Pioneira das lutas feministas no Brasil, Bertha Maria Júlia Lutz nasceu em São Paulo (SP), no dia 2 de agosto de 
1894. Era filha da enfermeira inglesa, Amy Fowler, e do cientista e pioneiro da medicina tropical, Adolfo Lutz. 
Adolescente, foi completar sua educação na Europa, onde manteve contato com a explosiva campanha sufragista 
inglesa. Em 1918, em Paris, licenciou-se em Ciências na Universidade de Sorbonne; em seguida, voltou para o Brasil, 
onde ingressou, através de concurso público, como bióloga no Museu Nacional. Desde seu regresso, aos 24 anos, 
Bertha tornou-se uma defensora incansável dos direitos da mulher no país. Graduou-se advogada em 1933, de modo 
a participar plenamente da vida política (Dicionário Mulheres do Brasil, 2000, p. 106). 
4 Entrevista realizada por J. Hahner, com Carmem Portinho, Rio de Janeiro, 11 de junho 1984. 
5Durante a campanha pela conquista do sufrágio feminino, Bertha Lutz escreveu ao Presidente de Estado da Paraíba, 
João Suassuna, pedindo-lhe que, assim como o senador do Rio Grande do Norte e candidato ao governo do estado, 
Juvenal Lamartine, ele também aprovasse o voto feminino na Paraíba. Apesar de se afirmar simpático à luta 
feminista, João Suassuna enviou um telegrama à Dra. Bertha recusando o seu pedido. Dizia o telegrama: “Já conhecia 
ideias Senador Lamartine e deliberação congresso Rio Grande Norte sobre voto feminino vejo com mais franca 
simpatia conferir se esse direito mulher brasileira mas tenho dúvida se congressos estaduais podem institui lo diante 
texto estatuto supremo república e restrições capacidade civil mulher casada. Sds reverentes João Suassuna 
Presidente Estado”.  (Telegrama de João Suassuna em resposta a solicitação de Bertha Lutz sobre o voto feminino, 
1927). 
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Seguindo, portanto, o propósito de garantir apoio político a causa feminista que foi 
incentivada a fundação de uma filial da Federação Brasileira na Paraíba. Lylia Guedes, Albertina 
Correia Lima, Olivina Olívia, Alice de A. Monteiro, Analice Caldas e outras foram impulsionadas 
pela líder feminista e presidente da FBPF, Bertha Lutz, a enfrentar os obstáculos do meio e a 
fundar uma filial feminista paraibana, tornando-as parte integrante do grande movimento em 
defesa das mulheres. 

A Associação Paraibana pelo Progresso Feminino se instalou na Paraíba em março de 
1933, como uma filial feminista com fins culturais e com a proposta de não pleitear direitos para 
as mulheres. O convite e as orientações oriundos da principal organização feminista do país, a 
Federação Brasileira pelo Progresso Feminino – FBPF6, somados a um contexto político de 
maior participação política tornaram possível a concretização do desejo de um pequeno grupo de 
mulheres letradas e pertencentes à elite intelectual e social da capital paraibana simpáticas à causa 
feminista. 

A fundação da Associação Paraibana pelo Progresso Feminino representava o 
estabelecimento de alianças para as futuras conquistas do movimento feminista brasileiro 
organizado pela Federação Brasileira. Bertha Lutz e suas companheiras compreendiam que o 
momento que antecedia a elaboração da Carta de 1934 era o de estabelecer alianças e ampliar a 
rede de contatos na busca de apoio à causa feminista na Constituinte.  
   Contudo, as hostilidades ao feminismo e a qualquer organização de orientação feminista, 
divulgadas, insistentemente, na imprensa favoreceram para a instalação de posicionamentos 
contrários a qualquer sociedade feminina de orientação feminista com fins de conquistar direitos 
para as mulheres. Superar tais dificuldades, impostas pelo meio hostil a tais conquistas, implicava 
estabelecer estratégias no sentido de tornar a Associação aceitável aos padrões de 
comportamento definido para a mulher paraibana. Essas estratégias visavam consentir os códigos 
de conduta estabelecidos por uma sociedade machista, patriarcal e preconceituosa como a 
paraibana, mobilizando-os para garantir que a fundação da Associação Paraibana pelo Progresso 
Feminino fosse filiada à Federação Brasileira. 

Desde o início do Século XX, a imprensa paraibana divulgava artigos antifeministas no 
sentido de construir uma imagem negativa do movimento feminista e daquelas que se 
empenhavam na luta pela conquista de seus direitos, visando coibir qualquer interesse em seguir a 
causa feminista. A ironia, o deboche, o grotesco, a zombaria e o ridículo foram armas usadas para 
intimidar as mulheres a lutarem por seus direitos. Intelectuais, políticos e religiosos eram 
enfáticos em seus discursos de condenação ao feminismo e sua ação na corrupção dos costumes 
e na desmoralização social.  

O artigo, “Considerações sobre o feminismo”, escrito por Luís Batista para o jornal A 
União, em 1932, condenava o feminismo por “lançar suas improdutoras sementes” na sociedade. 
Segundo o articulista, “querem a ferro e a fogo que o feminismo prospere, querem a mulher 
eleitora, querem a mulher no parlamento, na judicatura, nas artes e nas ciências... Isso não dá 
certo. A verdadeira missão da mulher é o lar” (BATISTA. Jornal A União, 05 abr. 1933, p.3). 

 As feministas eram retratadas como horrorosas, revoltadas, fracassadas, inimigas dos 
homens ou, simplesmente, mulheres que queriam virar homens. O discurso dominante pautado 
em postulados médicos informava que o interesse pela política as tornava histéricas e aberrações 
sexuais desprovidas do charme feminino. Mulheres educadas e independentes enfrentavam 
repetidas vezes escárnio e humilhações. Essas representações geraram uma verdadeira aversão ao 
feminismo (SOIHET, 2013).  

A historiadora francesa, Michelle Perrot (2007), afirma que, independentemente da época 
e do local em que o feminismo foi posto em prática sempre foi recebido como uma prática 

                                                           
6 Durante os anos de 1920 e 1930, a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino – FBPF, sob a liderança da Dra. 
Bertha Lutz, tornou-se a mais proeminente organização sufragista e feminista no Brasil. Embora novos grupos 
tenham se formado e ramificado, nenhum se aproximou da FBPF em tamanho, extensão geográfica ou amplitude de 
rede de contatos pessoais. 
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progressista e desafiadora da sociedade e das ideias tradicionais e conservadoras vigentes. Por 
manter essa postura desafiadora, o feminismo gera um antifeminismo que combate toda e 
qualquer ideia de emancipação feminina vista com o intuito “desestruturar a sociedade”.  

Esses obstáculos enraizados na sociedade paraibana pelo discurso dominante sobre o 
feminismo e o que ele representava, levou as organizadoras da Associação Paraibana a 
compreenderem que revestir a referida sociedade feminina de “uma feição compatível com as 
aspirações da maioria local” seria o caminho para a sua aceitação em meio tão indiferente às 
questões femininas.  

Tal compreensão significava aceitar as imposições do meio para a concretização do desejo 
de uma minoria. Isso não significava se curvar a uma submissão, mas construir um recurso por 
meio do qual deslocasse ou subvertesse a relação de dominação que o meio impunha como uma 
condição necessária, naquele momento, e garantisse a fundação Associação Paraibana, porquanto 
insistir numa associação afirmativamente feminista, com o propósito de investir na luta pelos 
direitos políticos para as mulheres, barraria qualquer possibilidade de desenvolvimento 
(CHARTIER, 1995). 

Compreendendo às necessidades do meio a Associação Paraibana pelo Progresso 
Feminino se instalou na Paraíba, na condição de filiada da FBPF, com o propósito de atender a 
objetivos culturais, e não, de defender os direitos políticos para as mulheres. E, diferentemente 
das demais filiadas da Federação Brasileira e devido à impossibilidade de seguir o seu programa, a 
Associação Paraibana não se filiou na condição de Federação Estadual, mas de associada filiada, o 
que implicava menos compromissos com a Federação Brasileira e a não obrigatoriedade de seguir 
rigorosamente o seu programa. Essa condição foi permitida e aceita pela FBPF, que buscava 
conquistar cada vez mais associadas com as mais diversas orientações. 
 

As organizadoras da filial parahybana encontraram grandes obstáculos na adoção do 
amplo, complexo e elevado programa seguido, pela matriz (...). Em nosso meio 
feminino não há grande entusiasmo pela defesa dos direitos políticos. Urgia, 
entretanto dar a novel Associação uma feição compatível com as aspirações da 
maioria local e que não encontrasse óbices ao seu desenvolvimento por conter um 
programa alheio ao ponto de vista geral. Não é que falte entre nós adeptas das 
grandes conquistas dos direitos da mulher em todos os campos e atividade da 
vida moderna: mas essas, em flagrante minoria, não desejaram entravar a ação da 
agremiação nascente, dando-lhe um caráter antipático àquelas que ainda se 
esquivam de pleitear qualquer direito, ou pelo menos apoiar a ação daquelas que 
o pleiteiam. Exposto o ponto de vista acima a presidente da F. B. P. F. depois de trocar 
algumas cartas sobre o assunto, aquela senhora acaba de apoiar  o movimento iniciado 
lembrando que o seguinte programa foi unanimemente aceito: “A Associação Parahybana 
pelo Progresso Feminino” destina-se a coordenar rumar os esforços da mulher no 
sentido de elevar-lhe o nível de cultura e tornar-lhe mais eficiente a atividade 
doméstica, social e intelectual”. (Y. Associação Paraibana pelo Progresso Feminino – 
sua instalação hoje - Jornal A União 11 mar. 1933 p. 8). 

 
Apesar de a Associação Paraibana ser constituída de uma direção formada por uma elite 

intelectual “adepta das grandes conquistas dos direitos da mulher em todos os campos e atividade 
da vida moderna”, ficou estabelecido pelas associadas um programa que atendesse ao caráter 
cultural da Associação. Inicialmente, foi definida a criação de 12 núcleos de estudos, com a 
finalidade de garantir a elevação e o nível cultural da mulher paraibana e de tornar “mais eficiente 
a atividade doméstica, social e intelectual”. (Estatutos da APPF, 1933, p. 3-5). 
 A estratégia da diretoria da Associação de revesti-la de uma feição que agradasse ao meio 
feminino paraibano, no sentido de garantir a adesão de um grande número de associadas e ter o 
apoio da sociedade para desenvolver suas atividades, mostrou-se eficaz, se considerarmos o 
elevado número de mulheres que procuraram se matricular nos cursos oferecidos pela 
Associação. O trabalho social dedicado aos mais necessitados também não foi esquecido pela 
Associação que, por compreender tal atividade como “uma nobre tarefa que não pode ser 
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esquecida por uma associação feminina abrangendo em seu programa obras de caridade”, 
investiu nesse propósito como forma de garantir o respeito e a aceitação da Associação no meio 
paraibano (Jornal A União, 15 mar. 1933, p.8). 

A instalação de uma associação feminina sob a possível orientação da principal líder 
feminista do país não agradou nem um pouco a Igreja Católica na Paraíba. A dúvida quanto aos 
destinos da recém-instalada sociedade e as influências que ela sofreria da Dra. Bertha Lutz e de 
seu feminismo “divorcista” e “emancipador” não representavam para a Igreja realmente uma 
dúvida, mas a imposição de um poder informando que não aprovava a interferência da líder 
feminista no meio feminino paraibano de maioria católica como também não aceitava que uma 
filial da Federação Brasileira se dedicasse apenas às questões de ordem cultural e social. Não 
considerava possível que a filial paraibana pudesse seguir “rumos diversos da matriz carioca”, e o 
clero considerava o poder de “convencimento” de Bertha Lutz eficaz demais para ser 
desprezado. (Jornal A União, 15 mar. 1933, p.8). 

Tal desaprovação do clero paraibano representou um problema para a direção da 
Associação que, consciente da influência da Igreja sobre o meio feminino paraibano, temia o 
fracasso da recém-fundada sociedade. Podemos, ainda, destacar que era orientação da Federação 
Brasileira buscar o apoio de diversas sociedades femininas, ainda que fosse com objetivos e 
orientações diferentes. A tática era estabelecer alianças, e não, promover inimigos. 
 Para evitar que a Associação fosse obrigada a encerrar suas atividades antes mesmo de 
iniciadas, a Dra. Lylia Guedes, como presidente da Associação, compreendeu que era urgente a 
necessidade de defender a sociedade feminina das afirmações apresentadas pelo jornal A Imprensa, 
no sentido de esclarecer a mulher paraibana e também o clero que tais restrições não só não se 
justificam como eram resultado de uma interpretação apressada por parte dele, já que outras 
filiadas receberam apoio da Igreja Católica local.  Assim, a presidente da Associação se defendeu, 
afirmando: 
 

(...) estou habilitada a dizer às minhas distintas consocias e demais patrícias que a 
Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, dirigida pela Dra. Bertha Lutz, de cujo 
programa nos afastamos na parte em que pleiteia direitos para a mulher – pela 
razão já divulgada pela imprensa, mas que se faz oportuno repetir, de ser a grande 
maioria de nossas patrícias indiferentes a tais conquistas – foi recebida nos Estados 
onde fundou filiais, com os maiores aplausos, por parte da Igreja Catholica e em alguns 
parece até que a Igreja e a Federação comungam o mesmo ideal político. (GUEDES. 
Jornal A União, 05 abr. 1933, p.3 – grifos da autora) 

 

 E, por mais que fosse exposto o desinteresse das paraibanas pelo programa feminista, na 
Paraíba, a Igreja considerava a filiação a uma sociedade como a Federação Brasileira um perigo 
para a ordem social, porque tinha à frente de suas atividades uma líder capaz de reverter o pacato 
meio feminino paraibano em feministas “revoltadas” e empenhadas em conquistar direitos.  

As críticas dirigidas a Bertha Lutz e à sociedade que ela presidia seguiram no sentido de 
coibir qualquer ação de influência feminista dessas mulheres na direção da Associação Paraibana, 
as quais, em outros momentos, expressaram sua simpatia pela conquista de direitos para as 
mulheres, mesmo sendo portadoras de um comportamento adequado aos padrões morais 
cristãos da época e pertencendo a uma elite social respeitável.   

A conferência sobre “A mulher e seus direitos em face de nossa legislação”, 
apresentada por Albertina Correia Lima, na Rádio Clube da Paraíba, em 22 de fevereiro de 1933, 
dias antes da fundação da APPF, especialmente dedicada à mulher paraibana, com o objetivo de 
mostrar ao público feminino que a conquista por direitos civis e políticos para as mulheres era 
legítimo e essencial para a construção de um país civilizado, o que não justificava os preconceitos 
estabelecidos sobre o assunto, contribuiu para que o clero paraibano apresentasse seus 
questionamentos e preocupações quanto ao destino da Associação Paraibana recém-instalada. 

Durante seu discurso, Albertina argumentou que a conquista de direitos não poderia mais 
ser compreendida como resultado de um ato de revolta causado pela insatisfação feminina por ter 
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fracassado em não conseguir assumir a condição de mãe e de esposa, como era apresentado por 
aqueles e aquelas que se colocavam contrários a tais feministas. Referia que os direitos até então 
permitidos para as mulheres estavam fundamentados na prepotência masculina estabelecida há 
muitos anos e que lutar por direitos não significava lutar contra os homens, mas contra a 
prepotência que dominava. Apontou para a necessidade de a mulher investir na educação e 
garantir uma profissão, um espaço na sociedade.  

O apoio de pessoas e dos setores importantes e influentes da sociedade foi uma tática 
desenvolvida por Bertha Lutz para alcançar os objetivos do movimento feminista na conquista 
do voto feminino e que se estendeu para todas as suas filiais, entre elas, a Associação Paraibana 
que, seguindo orientações de sua matriz, promoveu uma festa em homenagem ao interventor do 
Estado, a um representante da Igreja e ao veículo de divulgação de ideias, projetos sociais, 
comportamentos e definição moral, como é o caso da imprensa.  

Apresentada como um evento cultural com apresentações de pessoas de renome no meio 
artístico e cultural paraibano e, a princípio, divulgada como sem nenhum propósito político, a 
referida festa foi amplamente divulgada pela imprensa para informar a despretensiosa realização 
da sociedade feminina. A divulgação também visou convidar as demais autoridades, 
colaboradores da Associação e suas associadas e família. 

As atividades desenvolvidas pela Associação Paraibana, para elevar o nível cultural e 
intelectual da mulher paraibana, sem pretensões políticas aparentes, e prepará-las para a vida 
social e doméstica, através das aulas ofertadas pelos diversos núcleos que formavam o seu 
programa, foram representativas de uma estratégia eficaz para garantir o apoio e a confiança dos 
setores mais importantes e influentes da sociedade. O sucesso da festa em homenagem ao 
interventor do Estado e que também se estendeu ao cônego Mathias Freire e aos representantes 
da imprensa, foi mais uma representação dessa estratégia, que buscava estabelecer alianças entre 
as principais instituições que formavam os pilares da estrutura de poder na Paraíba.  

As práticas e os discursos de propagação cultural, artística e assistencialista foram 
colocados em evidência durante os dois primeiros anos de atividade da Associação Paraibana. A 
cultura e o assistencialismo foram apresentados como a vitrine da Associação. Segundo Lylia 
Guedes, era o que o meio permitia como condição para sua aceitação.  

Ressalte-se, entretanto, que a Associação Paraibana pelo Progresso Feminino tinha um 
papel de influência política a ser cumprido. Afinal, todos os incentivos direcionados a sua 
instalação partiram da necessidade de se buscar apoio entre a classe política estadual para aprovar 
e incorporar as conquistas feministas na nova constituição.  

Em cartas enviadas por Bertha Lutz e representantes da Federação Brasileira para a 
presidente da Associação Paraibana, Lylia Guedes, eram apresentadas orientações políticas em 
defesa da causa feminista no estado, que definiram uma política de influência à bancada paraibana 
na Câmara Estadual e Federal realizada apenas por alguns membros da diretoria e sem fazer 
muito barulho para garantir o status bem comportado da sociedade cultural que afirmavam 
representar. 

Em resposta às orientações atendidas da Federação Brasileira, a Associação Paraibana lhes 
enviou várias cartas informando como estava sendo feito o trabalho de influência e apoio político 
e a receptividade dessa estratégia entre os representantes do poder no Estado.  Os textos citados 
abaixo são representativos dessa prática política silenciosa e diplomática da Associação Paraibana. 
 

Telegrafamos aos deputados Pereira Lira, Carlos Maximiliano, Raul Fernandes, Levi 
Carneiro e Adolfo Soares... Nossa distinta consocia Alice de Azevedo Monteiro, escreveu 
em mala aérea ao Ministro José Américo e ao deputado Pereira Lyra, agradecendo o que 
eles tem feito em defesa dos direitos da mulher, acrescentando que a Associação defendia 
os mesmos princípios aceitos e pleiteados pela Federação Brasileira pelo P. Feminino. 
(Carta de Lylia Guedes à Bertha Lutz em 20 de março de 1934). 

 
Dirigimo-nos três ou quatro vezes aos constituintes, segundo orientação daí e deles 
somente o Dr. Odon Bezerra teve a cativante gentileza de congratular-se conosco ao 
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comunicar-nos a queda da emenda sobre o sorteio militar. Logo depois da greve 
telegrafei-lhe agradecendo a valiosa atuação congratulando-me com ele pela votação final 
da constituição e pedindo-lhe a fineza de tornar extensivos nossos agradecimentos a 
todos quantos colaboraram na defesa dos nossos direitos. Manifestaremos, logo que aqui 
chegam a nossa gratidão aos membros da bancada que segundo as informações daí 
trabalharam pela nossa causa. Quanto a possibilidade de atuação política por parte do 
elemento feminino pelas razões ditas antes é absolutamente impossível aqui. (Carta de 
Lylia Guedes enviada à Bertha Lutz em 01 de agosto de 1934). 

 
 

 A vitória feminista na Constituição de 1934 foi bastante comemorada pela Federação 
Brasileira pelo Progresso Feminino e muitas de suas filiadas. Segundo a historiadora Rachel 
Soihet (2006), no final da luta, as feministas tiveram a maioria de suas reivindicações 
concretizadas na Constituição de 1934. Nela foram incorporadas muitas das sugestões de Bertha 
Lutz como membro da comissão que elaborou o anteprojeto. Entre elas, reafirmava-se a 
conquista do voto, consagrava-se o direito de as mulheres brasileiras casadas com estrangeiros 
manterem sua nacionalidade e a transmitirem aos filhos e a igualdade diante da lei sem distinção 
de sexo e de outras conquistas relativas à legislação trabalhista e à educação. 
 Na Paraíba, as conquistas feministas foram comemoradas homenageando os constituintes 
paraibanos que contribuíram para a vitória feminista. Sobre essa iniciativa, a Federação Brasileira 
parabenizou as associadas paraibanas e as orientou para que incluísse entre os homenageados o 
deputado classista Vasco Toledo, apontado como um dos que mais trabalharam para assegurar os 
direitos das mulheres na nova Constituição, portanto, foi merecedor de todo o apoio do 
elemento feminino paraibano. Para a líder feminista Bertha Lutz, o passo seguinte seria eleger a 
mulher como deputada a fim de garantir antigas e novas conquistas para o sexo feminino.  

O fato de o meio paraibano não possibilitar uma atuação feminina mais efetiva na 
sociedade paraibana, em defesa dos direitos das mulheres, como afirmaram as presidentes da 
Associação, colocou suas práticas e discursos dentro do limite do “adequado” e “aceitável”, 
porém sem esquecer o desafio de apoio político a causa feminista na Paraíba. Algo que foi feito 
sem estardalhaços por meio de correspondências e de visitas sociais sem muita pretensão política 
aparente. 
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O GOLPE DE 1964 E SUAS VERSÕES SOB OLHAR HISTORIOGRÁFICO1 
 

Jhon Lenon de Jesus Ferreira2 
 
O presente trabalho tem como objetivo analisar as diferentes interpretações da ditadura militar 
do Brasil desenvolvidas pelos intelectuais. Durante os anos que seguira após o regime ditatorial, o 
tema tem sido alvo de diferentes interpretações. Não existe um modelo teórico correto a ser 
seguido quando se fala em ditadura militar no Brasil. Porém, é preciso ter atenção ao se elaborar 
uma nova teoria para o tema. Inicialmente a ditadura foi estudada pelos cientistas políticos e, em 
seguida, pelos memorialistas. A visão memorialística é um grande objeto de análise, pois foi por 
meio desse tipo de análise que foram criados os mitos e os estereótipos deste período. Foi dado o 
enfoque também no sindicalismo populista, que logo depois (década de 1990) foi chamado de 
trabalhismo. 40 anos depois da ditadura o tema ganhou uma nova interpretação dos revisionistas, 
esta visão merece análise cuidadosa, ela vem sendo criticada por uns e aceita por outros. 
 
O golpe de 1964 e suas versões 

 
A ditadura militar do Brasil (entenda-se 1964 - 1985) é objeto de grandes discussões 

dentro da academia brasileira e até mesmo fora dela. Não há um modelo teórico a ser seguido 
quando se quer estudar o período, até mesmo o tempo de duração da ditadura é motivo de 
controvérsia. Entrando nesse campo de discordâncias entre as versões do golpe, poderemos 
encontrar intelectuais questionando: quem articulou o golpe, militares ou empresários? Quem foi 
vitimizado? Quem apoiou o golpe? O que provocou o golpe? Essas são perguntas iniciais que 
vem sendo o campo de batalha dos intelectuais que tratam do tema. Segundo Carlos Fico3 estes 
intelectuais se dividem em três correntes interpretativas, são elas: “as tentativas de teorização da 
Ciência Política, as análises marxistas e a valorização do papel dos militares” (CARLOS FICO, 
2004). 

Mesmo havendo discordâncias e controvérsias entre as interpretações do período, há de 
se ressaltar a importância que as pesquisas formuladas sobre o tema tem para o país. Graças a 
elas, a história vem sendo problematizada4 e não apenas narrada. Este é um movimento de 
grande importância, pois ajuda a superar mitos e estereótipos questionando ícones e tabus tanto 
da direita quanto da esquerda brasileira. Antes de ser problematizado pela historiografia, o golpe 
de 1964 foi estudado por cientistas políticos, sociólogos, memorialistas (estes criaram mitos e 
estereótipos).  

As memórias sobre a ditadura são várias, tanto da esquerda quanto da direita, mas o que 
marca este período de forma impactante é a violência. Os militares são sempre lembrados pela 
brutalidade praticada naqueles anos, estes torturavam e matavam aqueles que viam como 
inimigos (neste caso os comunistas e pessoas contrárias ao governo vigente). As esquerdas 

                                                           
1 . Trabalho orientado pelo Prof. Dr. José Luciano de Queiroz Aires, tutor do PET – História – UFCG. Programa 
Tutorial de Ensino. 
2 Graduando de Licenciatura em História pela Universidade Federal de Campina Grande. 
3 Ver FICO, Carlos. “Versões e Controvérsias sobre 1964 e a ditadura militar”. 
4 Ver FEBVRE, Lucien. Combates pela História. Na obra o autor propõe ao historiador formular uma história 
problema, que seja interpretada e não apenas narrada.                                                               
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também são lembradas quando se fala em violência naquele período, mas estes a exerciam como 
forma de resistência, mesmo assim são lembrados como terroristas. As memórias, de fato, tem 
sua importância, pois é um objeto de análise que aproxima o historiador de uma possível versão 
verdadeira. 

A violência era algo utilizado na grande maioria das vezes pelos militares, mas nem todos 
eles faziam uso de tal prática. No governo de Castelo Branco, parte dos militares passaram a 
serem vistos como dotados de intelectualidade, estes se importavam em seguir normas legais. 
Eles são classificados como moderados. Isso deve ser problematizado, é claro. Essas normas 
legais eram sempre utilizadas de forma mais pesadas no tratamento dos comunistas. Os militares 
que praticavam violência eram adeptos da linha dura, que foi ganhando força ao longo do tempo, 
até o seu amadurecimento com o Ato Institucional nº 5. A ditadura já nasceu com caráter 
violento, mas com o AI-5 a violência ganhou caráter legal. 

O Ato Institucional nº 5 é de grande relevância para se entender o período de ditadura 
militar no Brasil. Por causa dele, alguns dizem que houve um golpe dentro do golpe, ou seja, uma 
força maior dos militares da linha dura sobre os moderados. Não concordamos com este ponto 
de vista. Como já foi dito acima, o AI-5 foi fruto do amadurecimento do caráter autoritário da 
ditadura. Foi a partir dele que os militares passaram a fazer uso da propaganda política. Em 1968 
criaram a Assessoria Especial de Relações Públicas - Aerp. Mas até mesmo dentro do regime 
autoritário havia divergências. A linha dura não gostava das publicações feitas pela Aerp, pois esta 
pregava mensagem de incentivo ao desenvolvimento do país quando eles queriam que fossem 
pregadas mensagens que levassem os militantes da luta armada da esquerda ao arrependimento. 
Eles queriam fazer uma propaganda anticomunista. As propagandas tinham como objetivo 
eliminar os comunistas e educar os brasileiros para saberem lidar com esta “ameaça”. 

O Brasil estava diante de um regime autoritário que combatia um grupo específico por 
causa da ameaça de uma possível revolução. Mas isso não explica por completo o golpe praticado 
no país. Para Alfred Stepan o grande culpado pelo golpe foi João Goulart, pois se apresentava 
como incapaz de reequilibrar o sistema político5. Na visão desse autor, João Goulart tinha a 
intenção de formar uma força militar golpista, que foi percebida por causa dos critérios adotados 
para promoção no exército. Assim os militares passaram a acreditar que possuíam força para 
governar o país e solucionar os seus problemas. Essa visão de Stepan deve ser questionada, pois 
mesmo dividindo os militares entre internacionalistas liberais (moderados) e nacionalistas 
autoritários (duros), “tal tipologia não parece ter muita importância para a tese da „mudança de 
padrão‟, e não altera, a não ser nominalmente a tipologia já consolidada na imprensa e na 
academia” (FICO. 2004). A importância do trabalho de Stepan se faz por causa da necessidade de 
se estudar os militares no tocante a suas interações com a sociedade. 

Wanderley Guilherme dos Santos6 crítica o trabalho de Stepan, pois não identifica “o 
verdadeiro foco da disputa política, que estaria no padrão de coalizões no Congresso”. Para ele o 
golpe se deu porque o governo Goulart não teve iniciativas para fazer frente à crise de 1964. 
Santos discorda de Stepan quando avalia a fragmentação do apoio político, para Stepan tal 
fragmentação se deu por causa da instabilidade das coligações eleitorais, para Santos diz que se 
deu por causa das coalizões parlamentares. É nesse ponto que está a maior contribuição do 
trabalho de Santos, seu foco nas questões parlamentares, do Congresso e dos partidos até então 
era ignorada pelas análises do período. 

A crítica que se faz a Santos é no tocante aos dados analisados por ele, pois não trazia 
novidade ao notar que o Legislativo estava na prática parado e que havia instabilidade político-
administrativa. Narrativas jornalísticas e históricas já tinham percebido isso. Ele diz que havia 
estabilidade no governo Kubitschek e não foi bem assim, esse período foi marcado por crises. 

                                                           
5 Ver STEPAN, A. C. Os militares na política: as mudanças de padrões na vida brasileira: Arte nova, 1975. 
6 Ver SANTOS, W. G. dos. O cáuculo do conflito: estabilidade e crise na política brasileira. Belo Horizonte, Rio de 
Janeiro: Ed. UFMG, Iurerj, 2003. 



 

e-ISSN: 2359-2796, v. 18, n. 1, 2018. XVIII Encontro Estadual de História – ANPUH-PB 

 

359 

Gláucio Ary Dillon Soares7 ressalta a importância de destacar o papel dos militares no 
golpe. Para ele o golpe foi militar, a burguesia e a classe média prestaram somente apoio a estes, 
mas que deu o golpe foram os militares. Até mesmo as conspirações ele atribui aos militares, mas 
não nega o apoio dos grupos econômicos. Ela destaca três blocos de preocupações que 
motivaram os militares ao golpe: “(a) o caos administrativo e a desordem política; (b) o perigo 
comunista e esquerdista em geral e (c) os ataques à hierarquia e à disciplina militares” (FICO: 
2004). Assim ele conclui que havia concordância de interesses entre a classe dominante e os 
militares. Logo, o golpe teria sido essencialmente político. 

Jacob Gorender8 discorda de Soares, pois a conspiração feita pelos militares não 
funcionava plenamente. Na verdade, Gorender os vê como desarticulados e soltos, poderia até 
haver articulação, porém foi pequena, portanto, dizer que havia grande articulação entre os 
militares é uma ideia falsa. 

Há que se considerar que sem a ação militar o golpe não seria possível, ou pelo menos 
seria muito difícil. Eles foram de grande importância para a desestabilização civil. Faltava uma 
liderança militar e um projeto de governo capaz de tomar à dianteira completa do Brasil. A 
emergência era conter a ameaça comunista. 
 
Uma nova fase da historiografia sobre o golpe: os revisionistas 

 
O ano de 2004 é marcado por uma nova fase na historiografia, nesse caso o novo não 

representa avanço nos estudos sobre a ditadura, mas significa a presença do conservadorismo na 
produção historiográfica da academia brasileira. Autores como Demian Bezerra de Melo e Caio 
Navarro assinalaram esse episódio como um retrocesso na análise do tema por parte dos 
revisionistas. Melo disse que “além de mistificação, tais interpretações pretensamente „novas‟ na 
verdade revelaram um notório empobrecimento conceitual e a marca do conservadorismo 
político na produção acadêmica dos últimos anos” 9, Navarro disse que essa nova interpretação é 
empiricamente frágil e conservadora. 

O trabalho de René Dreifuss A conquista do Estado: ação política, poder e golpe de classe, 
destacou articulação ideológica das forças sociais de direita no Brasil, que agia por meio do 
Instituto de Pesquisas Sociais (IPES), formado em 1961 por empresários e oficiais militares. Com 
este trabalho o uruguaio Dreifuss foi pioneiro em mostrar a natureza empresarial-militar do golpe 
e da ditadura. Ou seja, a ditadura foi um golpe de classe segundo ele, neste caso a classe 
dominante. 

Em 2004, por meio de sua tese de doutorado, Argelina Figueiredo crítica o trabalho de 
Dreifuss, destacando a relevância da ação dos autores políticos para que o golpe fosse dado, 
principalmente João Goulart por, segundo a autora, adotar um tom radical limitando assim, a 
possibilidade de realização das reformas. Ela utiliza Dreifuss para mostrar que o golpe era 
inevitável, pois os opositores de Goulart eram onipotentes. Ela diz que o autor não considera a 
situação do país para elaborar o seu trabalho, mesmo o autor tendo dedicado um capítulo de sua 
tese para discutir a crise dos anos 1960. 

Mesmo com todas essas omissões feitas pela autora quando utiliza o trabalho de Dreifuss, 
sua tese “Democracia ou reformas” teve papel fundamental para os trabalhos revisionistas, 
exercendo grande influência sobre estes trabalhos. 

Argelina Figueiredo10 elabora sua tese em cima da seguinte pergunta: “Por que não foi 
possível alcançar uma solução institucional que combinasse democracia com reformas sociais?” 

                                                           
7 Ver SOARES,Gláucio Ary Dillon. O Golpe de 64. In: SOARES, G.A.D., D‟ARAUJO, M.C. (Org). 
8 Ver GORENDER, Jacob. Era o golpe de 64 inevitável? In: TOLEDO, C. N. de (Org) 1964: visões críticas do 
golpe: democracia e reformas no populismo. São Paulo: Unicamp, 1997. 
9 Ver MELO, Demian Bezerra de. O Golpe de 1964 e meio século de controvérsias: o estado atual da questão. 
10 Ver FIGUEIREDO, Argelina Cheibub. Democracia ou reformas? Alternativas democráticas à crise política: 
1961 – 1964. 
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Seguindo Wanderley Guilherme dos Santos, ela procura enfatizar a conduta dos atores políticos, 
com foco naqueles que lutavam por reformas (FIGUEIREDO: 2004). 

Discordando de Dreifuss, Figueiredo diz que o golpe de 1964 não foi resultado de uma 
ação articulada pela direita, ou seja, retira a importância do IPES no golpe. Para ela o grande 
problema da época era João Goulart e suas reformas, pois democracia e reformas na concepção 
dela geravam conflitos. Aí está uma grande contradição em sua tese, pois reforma é parte de um 
regime democrático, o Brasil precisava de reformas, grande parte da sociedade era favorável as 
propostas de Goulart. Os contrários eram as classes dominantes que articularam o golpe. Dizer 
que optar por reformas é gerar conflito descaracteriza a democracia. 

Em sua análise Figueiredo destaca a importância do parlamentarismo, que funcionava 
como uma solução para os conservadores por conter as reformas. Uma garantia reforçada pelo 
ato adicional que não permitia a dissolução do Congresso. O parlamentarismo não permitia que 
reformas profundas fossem implementadas, permitia apenas reformas parciais e moderadas que 
funcionavam como uma estratégia de controle social. 

O parlamentarismo se apresentava como um grande problema para as esquerdas, pois não 
desejavam reformas de caráter profundo. Reformas limitadas não era de interesse da esquerda, 
pelo fato de que se ganhassem um caráter mais profundo esta teria o seu poder de atuação 
aumentado. Por isso passaram a questionar o Congresso a fim de conseguir soluções 
extraparlamentares. A esquerda lutou contra o parlamentarismo sendo pró-presidencialismo. O 
parlamento era composto por maioria conservadora, por isso, as esperanças da esquerda se 
tornava algo distante com o Parlamentarismo. 

A análise de Argelina Figueiredo mostra uma esquerda radical até demais, a sensação que 
ela passa com a sua escrita é que o golpe seria dado pela esquerda, não foi o que aconteceu. Ela 
mostra a esquerda sempre pressionando a direita que parece oprimida. Ela não deixa alternativa 
para a direita, senão o golpe.  

Percorrendo o mesmo caminho de Figueiredo, Jorge Ferreira11 mostra que a população se 
mostrava apática aos conflitos entre esquerda e direita. Este autor apresenta a revolução proposta 
pela esquerda como algo ruim, por vezes fica claro que ele olha a esquerda de forma pejorativa, 
principalmente a figura de Leonel Brizola, atribuindo a este o papel de radical demais, em 
contrapartida, apresenta a direita como vítima. O golpe na concepção deste autor se apresentava 
como uma defesa da direita ao caráter radical da esquerda. Ferreira diz que empresários 
assustados com os discursos radicais de Brizola articularam o golpe. A rede que articulou o golpe 
fez isso por meio do IPES, ao contrário do que ele apresenta. 

Jorge Ferreira se mostra contrário a Goulart. Ele o apresenta como autoritário. Esse é um 
dos grandes problemas de seu trabalho, pois ele se utiliza de fontes hostis à Goulart e às trata 
como verdade histórica12. Ele diz que apenas 5% dos eleitores brasileiros votariam no então 
presidente, o que não é verdade. Ferreira se utiliza de Carlos Lacerda, grande inimigo de Goulart. 

Daniel Aarão Reis Filho13, segue a mesma linha de raciocínio e teórica que Jorge Ferreira. 
Ele é mais um dos que criticam Dreifuss dizendo que este deu importância exagerada ao IPES. 
Ele diz que os responsáveis por depor Goulart foram à frente social e política, ambos contando 
com amplo apoio. Mas não foi bem assim. O golpe foi articulado pela classe dominante. 
 
 
 
 

                                                           
11 Ver FERREIRA, Jorge. (org). O populismo e sua história: debate e crítica. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
2001. 
12 Ver NETO, Araújo. Paisagem. In Alberto Dines et AL. Os idos de março e a queda em abril. Rio de Janeiro: José 
Álvaro Editor, 1964. 
13 REIS FILHO, Daniel Aarão. O colapso do colapso do populismo ou a propósito de uma herança maldita. In. 
Ferreira, O populismo e sua história. 
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O golpe de 1964 na visão marxista 
 
A classe trabalhadora sofre repressão do Estado desde o inicio do século XX. A repressão 

sempre foi articulada pela classe dominante a cada mobilização dos trabalhadores. Por causa da 
capacidade de mobilização dos trabalhadores a classe dominante orquestrou o golpe de 1964. 

O movimento dos trabalhadores foi chamado de sindicalismo populista, pois os 
intelectuais que estudavam o tema compartilhavam a ideia de populismo, formulada por 
Francisco Weffort no Brasil. Esse sindicalismo populista era visto como frágil e desarticulado 
pelos primeiros estudos elaborados sobre o tema. Mas a partir da década de 1990, o papel dos 
sindicatos passou a ser questionado e melhor utilizado, demonstrando a sua relevância. 

O conceito de populismo passa a ser criticado, pois não consegue dar conta do tema, por 
vezes se tornando prejudicial, pois apagava a tradição trabalhista. Portanto, este conceito foi aos 
poucos sendo abandonado por não compreender que os trabalhares tinham consciência de classe. 
Não se podia abandonar a luta de classes dizendo que havia disputas entre esquerda e direita 
apenas, é preciso dizer a qual classe pertencia cada grupo e os seus ideais.  

Dito isto, é preciso ressaltar o crescimento dos sindicatos na década de 1960, é verdade 
que houve crescimento, mas as taxas ainda continuavam baixas. A força sindical se apresentava 
maior e menor conforme as categorias de trabalho. Por exemplo, os índices sindicais dos 
Bancários e Metalúrgicos são os maiores nesse período. Os sindicatos tinham opção de atuar 
apenas em alguns períodos específicos, o que acontecia com frequência. 

Os trabalhadores vinham se manifestando de forma assustadora para a classe dominante 
nos anos que antecederam a ditadura, como destaca Murilo Leal14. Grandes greves foram 
assinaladas pelo autor durante esse período. Os trabalhadores se mostravam desgostosos para 
com a classe dominante. Por isso não se pode dizer que o golpe de 1964 foi apoiado pela 
sociedade já que o golpe foi articulado pela classe dominante. A maior parte das greves acontecia 
no setor privado. 

O Partido Comunista Brasileiro (PCB) foi de extrema importância para a articulação dos 
trabalhadores. Ele organizava o movimento sindical e apontava os rumos que deviam ser 
seguidos. O PCB apresentou ao trabalhador motivos para se ter esperança em um futuro melhor 
através da luta. A classe dominante passava por crise de hegemonia, por isso executou o golpe. 

 
Considerações finais 

 
O período de ditadura militar no Brasil merece uma análise cuidadosa. Este período foi 

muito importante para o país, pelo lado negativo. Foi um momento em que o autoritarismo 
tomou de assalto o poder. As classes dominantes sentiram-se ameaçadas pela mobilização dos 
trabalhadores que já estavam cansados de ficar a mercê das decisões tomadas pelas elites.  

A sociedade brasileira (entenda-se as camadas populares) não apoiou o golpe de 1964, ele 
foi empurrado de goela abaixo no cidadão. Como foi apresentada neste trabalho, a historiografia 
mostra que os brasileiros não entraram em consenso aceitando o golpe de 1964, muito pelo 
contrário, a maior parte da sociedade era favorável ao governo de João Goulart e favorável as 
reformas adotadas por ele. O avanço político e ideológico das classes populares e trabalhadoras 
era visto como algo inaceitável para as elites. 

Mais de 200 mil pessoas compareceram no comício do dia 13 de março de 1964 em apoio 
às reformas. As pessoas ali presentes sabiam muito bem porque estavam naquele lugar, o povo 
estava fazendo a história atuando como sujeitos. Em contrapartida, nesse mesmo mês, em 
resposta a este comício as classes médias e da burguesia foram às ruas na “marcha com Deus pela 
família”, pedindo o impeachment de João Goulart. Fica claro que a classe dominante utilizou 

                                                           
14 LEAL, Murilo. A reinvenção da classe trabalhadora (1953 – 1964). Editora Unicamp. Campinas, 2011. 
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Deus e a família para jogar o povo contra Goulart, alegando que o comunismo atacaria tais 
princípios. 

Não se pode negar ação popular como fizeram os revisionistas, que acabaram fazendo 
uma história que legítima a ação da classe dominante. A esquerda tinha como alvo fazer um 
governo para o povo, cientes disso, a classe dominante criou uma visão radicalizada da esquerda, 
amedrontando estes. O golpe serviu para que as desigualdades sociais aumentassem, portanto, 
alguém saiu beneficiado nessa história, infelizmente não foram camadas populares e nem os 
trabalhadores. 
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“A PROVA É QUE EU AJUDEI A FAZER A REVOLUÇÃO”: A ATUAÇÃO 
POLÍTICA DE ERNANI SÁTYRO NAS TRAMAS DO GOLPE EMPRESARIAL-

MILITAR DE 1964 
 

Valber Nunes da Silva Mendes1 
 
Em abril de 1967, em meio às sombras e aos escombros do que restavam do Congresso 

Nacional, que estava sendo mutilado pela violência impugnada dos militares aos congressistas que 
não se alinhavam aos ditames da “Lei de Segurança Nacional”, eis que lá estava um “homem da 
revolução”, o líder do governo Costa e Silva e líder da Aliança Renovadora Nacional (ARENA): 
o deputado paraibano Ernani Sátyro2. Foi até a tribuna da Câmara dos Deputados para falar 
sobre a “Revolução de 64 e a Segurança Nacional” e com o discurso afiado cravou: “A prova é 
que eu ajudei com meus discursos a fazer a revolução e não estou a criticá-la” (SÁTYRO, 1984, 
p. 78).  

Em todo o seu pronunciamento, buscava falar aos parlamentares que ainda conseguiam 
sobreviver ao clima de vigilância e controle que imperava no Congresso Nacional, sobre as causas 
que levaram à “Revolução de 64”. Para ele  

 
não somos uma Revolução envergonhada. Sabemos o que fizemos e por que fizemos. 
Eu mesmo ocupei esta tribuna, antes daquele movimento, cerca de vinte ou mais vezes, 
para reclamar contra tudo o que se praticava no Brasil em matéria de subversão e de 
corrupção (SÁTYRO, 1984, p. 76).  

 
Sem dúvidas, era um discurso em que Ernani Sátyro afinava sua aliança com os militares. 

Como já foi mencionado, seus vínculos institucionais neste período, demonstram um lugar de 
proeminência na cúpula de poder que controlava os ditames da Ditadura em curso. Por esta 
razão, ao longo das suas palavras, buscava fazer um retrospecto histórico dos elementos que 
levaram à eclosão da “Revolução”, mas sobretudo, eram incursões retóricas para defender a 
política que estava sendo colocada em prática pelos militares, tanto em relação à “Lei de 
Segurança Nacional”, que passava a ser o principal instrumento para expandir o aparato 

                                                           
1 Graduado em Licenciatura de História pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) (2016). Atualmente, 
é discente do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), além 

de ser vinculado como bolsista à Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Ensino Superior (CAPES). email: 
vaalbermendes@gmail.com 
2 A pesquisa sobre a atuação política de Ernani Sátyro como deputado federal entre 1961-1964, é parte dos estudos 
que vêm sendo desenvolvidos desde 2015 no curso de licenciatura na Universidade Federal de Campina Grande 
(UFCG). Em um primeiro momento, analisamos a participação política de Ernani Sátyro na construção dos estádios 
“O Amigão” e “O Almeidão” em março de 1975, quando ele era governador do estado da Paraíba. Desse estudo, 
resultou a monografia de conclusão de curso chamada “Festa, alegria e futebol‟: o governador Ernani Sátyro e a 
construção dos estádios „O Amigão‟ e „O Almeidão‟ (1975)”. Em um segundo momento, ao ingressar no Programa 
de Pós-Graduação em História da UFCG, podemos expandir o recorte temporal para discutir o governo de Ernani 
Sátyro entre 1971-1975. Por isso, achamos importante analisar o histórico político de Ernani Sátyro desde a 
campanha movida contra Jango, perpassando pela instauração do golpe, a implementação da ditadura e o apoio dado 
ao regime de exceção, até chegar ao cargo de governador do estado. Neste artigo, buscaremos sintetizar esta primeira 
parte, que trata sobre a atuação parlamentar do deputado paraibano nestes anos que antecederam o golpe de 1964. 
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repressivo, como em questões econômicas de austeridade, assim como no que se refere às 
“eleições” de 1966.  

No entanto, o que nos interessa neste artigo, não é analisar este discurso em si, no 
contexto em que ele foi pronunciado (1967), mas problematizar alguns elementos que fazem 
menção ao período anterior, ou seja, o antes da “Revolução”, para discutir como Ernani Sátyro 
atuou na conjuntura que antecedeu o golpe empresarial-militar de 1964. Pois, como já vimos, 
pelas próprias palavras do político paraibano, ele havia “ajudado a fazer a revolução” através de 
seus “vinte ou mais” discursos que “reclamavam sobre a subversão e a corrupção” durante o 
período “pré-revolucionário”. Ou seja, sobre quais matérias tratam esses discursos? Para o 
deputado, quais eram os indícios de “subversão” e “corrupção”? Sendo assim, como foi possível 
ele ter “ajudado a fazer a revolução”?  

Para ir adiante nestes questionamentos, é preciso retomar os principais acontecimentos 
que marcam a formação do processo que culminou com a deposição de João Goulart da 
presidência da República em abril de 1964. Por isso, analisaremos como Ernani Sátyro esteve 
envolvido nesta trama, problematizando seus vínculos partidários e institucionais, seu 
posicionamento político nos debates e como ele se aliou às forças que estiveram diretamente 
envolvidas no golpe empresarial-militar.  

Assim, o conjunto heurístico que utilizamos são dois livros que trazem os discursos de 
Ernani Sátyro: o primeiro, chamado de “Como se fossem memórias” editado em 1984 pela 
Câmara dos Deputados; e o segundo faz parte da coleção “Perfis Parlamentares”, publicado em 
2011, também pela Câmara dos Deputados. De um certo modo, os dois livros trazem marcas 
bastante semelhantes, pois apresentam as traduções taquigráficas dos discursos pronunciados por 
Ernani Sátyro neste período que antecedeu o golpe de 1964, apesar do segundo livro, fazer parte 
de um projeto mais amplo, abarcando um recorte temporal mais amplo e conter mais 
informações relacionadas à biografia política de Ernani Sátyro. Outro aporte documental são os 
Diários e Anais do Congresso Nacional, que trazem a votação e os discursos pronunciados pelo 
deputado paraibano durante as sessões que tratavam sobre matérias extensas, como a da Reforma 
Agrária. Também contaremos com informações disponíveis na historiografia pertinente ao 
período, como por exemplo, o livro “1964: A conquista do Estado” do autor René Armand 
Dreifuss.   

Antes de seguir, é preciso demarcar alguns pontos teórico-metodológicos e 
historiográficos. Talvez, a primeira consideração que ganhe mais força no curso dessa análise é 
compreender como Ernani Sátyro fez parte de um projeto de poder, capitaneado por uma série 
de interesses que tornaram a primeira metade da década de 1960, um período permeado de 
embates sociais. Com isto, é necessário levar em conta que Ernani Sátyro atuou politicamente na 
dinâmica das contradições sociais que levaram o capitalismo brasileiro a vivenciar uma crise 
estrutural. Por isso, ganha relevo o lugar da “classe social” que Ernani Sátyro compõe e está 
inserida na conjuntura das “lutas de classe” que foram travados nesta época.  

Estas reflexões nos levam aos estudos que se baseiam em conceitos ancorados no 
Materialismo Histórico dialético como forma de compreensão e análise do passado. É por isso 
que dialogamos com autores como Antônio Gramsci para discutir a noção de “intelectual 
orgânico”3 e de como um sujeito faz parte de um processo de (contra) ”Hegemonia” associado 
ao papel social que cumpre a partir de suas ações. Este processo complexo em torno da 
“hegemonia” que o Estado busca criar, passou por outras contribuições dentro do campo do 
Materialismo Histórico e um dos autores que buscou expandir estas reflexões foi Raymond 
Williams, e por isso nos aproximamos de algumas passagens para compreender a dinâmica que 
estrutura esse mecanismo do Estado. E por fim, outro autor importante para a elaboração de um 
pensamento crítico sobre os acontecimentos que desaguaram em 1964, é René Armand Dreifuss, 

                                                           
3 Nas próprias palavras de Antônio Gramsci, ele destaca que: “todo grupo social [...] cria para si, ao mesmo tempo e 
organicamente, uma ou mais camadas de intelectuais que lhe dão homogeneidade  e consciência da própria função, 
não apenas no campo econômico, mas também social e político” (GRAMSCI, 2011, p. 203).  
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na medida em que foi um dos pesquisadores que pôde contribuir com uma extensa pesquisa 
sobre o papel civil, mais especificamente, o “empresariado multinacional e associado” na 
campanha que derrubou Jango do poder, deflagrando uma “ditadura empresarial-militar”.   

De certo modo, estas aproximações nos levam a um outro aspecto importante, que é o 
debate historiográfico que existe atualmente em relação às diferentes linhas interpretativas que 
buscam explicar o golpe de 1964. Essa é uma questão que tem sido (re)discutida a partir dos 
novos trabalhos que foram surgindo na historiografia.  

Um dos estudos que buscou sintetizar os dissensos que se formaram na historiografia 
brasileira em torno das leituras do golpe de 1964, recuperando uma visão de conjunto das 
produções historiográficas, foi o historiador Demian Bezerra de Melo, que escreveu um artigo 
chamado “O golpe de 1964 e meio século de controvérsias: o estado atual da questão”. Neste 
trabalho, é possível constatar a seguinte situação: de um lado, poderíamos agrupar as produções 
que estão vinculadas ao Materialismo Histórico dialético, que não abrem mão do conceito de 
“classe social” e “lutas de classe” como forma de compreensão e interpretação da realidade 
histórica. Nesse sentido, podemos citar historiadores como Moniz Bandeira, Caio Prado Júnior, 
Ruy Mauro Marini, Octávio Ianni, Florestan Fernandes e René Armand Dreifuss. Apesar desses 
autores terem produções distintas, no entanto o núcleo conceitual utilizado gira em torno da 
tradição do pensamento marxista. Por outro lado, existem produções mais recentes, que trazem 
consigo questionamentos aos paradigmas conceituais, dentre eles, os que colocam em dúvida se a 
“classe social” seria uma chave interpretativa capaz de suprir e explicar as complexidades de um 
mundo pós-moderno. Nesse sentido, novas visões foram sendo elaboradas por outros autores 
como: Argelina de Figueiredo, Jorge Ferreira, Angela de Castro Gomes, Denise Rollemberg, 
Marco Antonio Villa, Daniel Aarão Reis e Elio Gaspari, que abriram a possibilidade para o 
estudo da política a partir de outros olhares como memória, identidade, formações discursivas e 
representações.   

Nesse sentido, discute-se como essas novas abordagens e leituras sobre o golpe de 1964, 
criaram uma espécie de “revisionismo” em temas bastante sensíveis, por exemplo, ao elencar as 
razões que teriam levado Jango a ser derrubado do poder, ou sobre a possibilidade de estar em 
curso no Brasil da década de 1960 dois golpes, tanto da “direita” como das “esquerdas”, ou 
ainda, sobre a “radicalidade” dos grupos de “esquerda” que provocaram um golpe que “reagiu” 
ao crescimento dessas parcelas “subversivas”.  

Em nossa interpretação, feita a partir da análise dos documentos que utilizamos, bem 
como a partir da leitura de alguns destes trabalhos que partem de orientações conceituais 
distintas, percebemos que o arcabouço teórico proveniente das reflexões críticas do Materialismo 
Histórico fornecem bases de entendimento para analisar a atuação política de Ernani Sátyro 
inserida na dinâmica das “lutas de classe” que estavam em curso no Brasil; mas também, a partir 
do confronto entre diferentes concepções de poder que se alastraram decorrentes da Guerra Fria, 
assim como, problematizar de que maneira o “lugar de classe” de Ernani Sátyro estava alinhado 
no conflito de interesses dos diferentes grupos sociais. Nesse sentido, passaremos a analisar 
como estas indagações se materializam no conjunto das fontes e dos acontecimentos que 
descortinam a atuação parlamentar de Ernani Sátyro.  
 
DE JÂNIO À JANGO: O ATROPELO DO PARLAMENTARISMO  
 
 Quando Jânio Quadros foi eleito presidente em 1960, vencendo o Marechal Henrique 
Lott e Adhemar de Barros na corrida eleitoral, contava com o apoio dos empresários que estavam 
articulados com o mandato de Juscelino Kubitschek nos anos do desenvolvimentismo na década 
de 1950. Essa “aposta” da fração do capital multinacional e associado era uma forma de garantir a 
continuidade do modelo populista que foi posto em vigência nos anos de JK4. Não foi à toa, que 

                                                           
4 Segundo René Armand Dreifuss, havia uma espécie de “pacto populista” baseado em uma “conciliação múltipla de 
interesses”. De uma lado, o governo deveria criar condições atrativas para o investimento das empresas privadas e 
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tão logo após assumir a faixa presidencial, Jânio Quadros recebeu uma visita do Conselho 
Superior das Classes Produtoras (CONCLAP) em que lhe foi entregue um documento chamado 
“Sugestões para uma política nacional de desenvolvimento” que dava ênfase a alguns pontos 
como “o papel da empresa privada e do capital estrangeiro no planejamento de desenvolvimento, 
o controle da mobilização popular e da intervenção estatal na economia”. (DREIFUSS, 1981, p. 
126).  
 No entanto, a proposta das frações dominantes sofreu dificuldades de aplicação. 
Primeiro, porque as condições econômicas de expansão do capitalismo eram diferentes das que 
foram empreendidas na década de 1950, e também porque o legado das contas públicas deixado 
por JK começaram a despontar como um dos principais entraves ao projeto modernizante-
conservador5. Havia um descontrole em áreas essenciais como “inflação, estagnação agrária, 
dificuldade de pagamentos, bem como a exaustão do mercado de consumo de bens duráveis” 
(DREIFUSS, 1981, p. 128). Segundo, porque quem havia vencido as eleições para vice-presidente 
foi João Goulart - que aos olhos dessa mesma elite que apoiava Jânio, era um herdeiro da tradição 
política de Getúlio Vargas e naquela conjuntura, poderia ser a expressão de um novo getulismo e 
travar os planos arquitetados pelo bloco modernizante-conservador.  
 Devido às contradições, os problemas e limites da economia brasileira, Jânio Quadros 
governou com dificuldades durante os sete meses em que esteve à frente da presidência. O que 
pode ser destacado como um passo importante foi o estabelecimento de uma postura diplomática 
independente dos interesses norte-americanos, por exemplo, demonstrou um certo apreço ao 
regime socialista implantado em Cuba em 1959. Todavia, a leitura que os partidos conservadores, 
principalmente a União Democrática Nacional (UDN) faziam dessas ações, levaram ao desgaste 
da imagem pública de Jânio.  

Até que em uma cartada política ousada, Jânio Quadros apresentou sua carta de renúncia 
ao cargo de presidente. Alguns autores, como José Paulo Netto em seu livro “Pequena história da 
Ditadura Brasileira” (2015), destaca que esta ação não foi irrefletida ou irracional. A pretensão de 
Jânio Quadros era que “as massas apelassem à sua volta e ele pudesse governar com mãos de 
ferro” (NETTO, 2015, p. 30). No entanto, a resposta não saiu como Jânio queria e o tiro saiu 
pela culatra, pois não houve nenhuma manifestação significativa que clamasse por seu retorno ao 
poder.  

Abria-se naquele instante, a primeira batalha entre Jango e as forças conservadoras. Os 
ministros militares que haviam sido nomeados por Jânio Quadros: o marechal Odílio Denis 
(Ministro do Exército), brigadeiro Grun Moss (Ministro da Aeronáutica que atuava também no 
IBAD), o almirante Sílvio Heck (Ministro da Marinha) e Orlando Geisel (Chefe da Casa Militar, 
além de ser da ESG e do IBAD), romperam a legalidade constitucional que garantia a posse 
direta de Jango à presidência e decretaram que o vice-presidente não assumiria o cargo, passando 
o comando do país ao presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzili.  

Como Jango havia recebido a notícia durante uma viagem à China, no decorrer da sua 
volta ao Brasil, formou-se uma resistência armada estabelecida por Leonel Brizola, pelo general 
Machado Lopes e o governador Mauro Borges, no Rio Grande do Sul. Formaram a rede da 
legalidade e tornaram Porto Alegre um centro de resistência ao movimento dos generais militares 
que desejavam impedir a posse de Jango. Esta iniciativa de resistir ao impasse criado pelos 
generais tomava corpo, sobretudo porque Jango havia se tornado um vice-presidente eleito pela 

                                                                                                                                                                                     
estrangeiras; e por outro lado, era preciso que a mobilização social, sindical e dos trabalhadores fossem controladas e 
tuteladas pelo Estado, de modo a não criar obstáculos ao processo de desenvolvimento econômico. Este 
crescimento seria a marca e a propaganda do Estado como uma forma de legitimar as ações que estavam sendo 
realizadas. (DREIFUSS, 1981, p. 125).  
5 A leitura proposta por René Armand Dreifuss, aponta que na primeira metade da década de 1960, formou-se um 
conflito entre dois projetos de poder: de um lado, o “modernizante-conservador”, composto por agentes do capital 
multinacional e associado e também alguns militares pertencentes da Escola Superior de Guerra (ESG); por outro 
lado, encontrava-se a base do “nacional-reformista”, que ganhava ênfase a partir da ascensão política do presidente 
João Goulart e contava com o apoio dos movimentos e entidades da classe trabalhadora. (DREIFUSS, 1981, p. 125).  
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maior parte da população votante do país, ou seja, contava com apoio popular, além de possuir 
um histórico de aproximações com os movimentos trabalhistas.  

Em meio a esta tensão política, abriu-se a brecha para um projeto de emenda 
constitucional que mudava o sistema político brasileiro do presidencialismo para o 
parlamentarismo. Por um lado, isto garantiria que Jango assumisse a presidência, e por outro 
lado, os segmentos golpistas poderiam influenciar na escolha do primeiro ministro, que atuaria no 
campo de forças do poder legislativo e minimizaria as propostas oriundas do executivo. Este foi 
o arranjo arquitetado principalmente pela base política do Partido Social-Democrata (PSD) e da 
União Democrática Nacional (UDN), que formaram o núcleo de negociação com a cúpula militar 
que chancelou a proposta parlamentarista, já que se tratava de diminuir significativamente os 
espaços de poder do presidente.  

  No curso dessa manobra política, era preciso ganhar adesão dos parlamentares para o 
projeto fosse aprovado no Congresso. E Ernani Sátyro, pertencente ao partido da UDN como 
secretário-geral na época, aderiu ao projeto parlamentarista. Chegou inclusive, a pronunciar um 
discurso chamando os deputados a realizar uma “tomada de posição, aquela do verdadeiro 
patriotismo, do verdadeiro amor às instituições”, e vendia a imagem que o parlamentarismo 
solucionaria os problemas, tendo em vista que era “uma solução rápida, pedida por milhões de 
brasileiros, por milhares de famílias que querem a pacificação da pátria”. E por mais que o 
projeto tivesse problemas, era preciso deixar de lado “as sutilezas, as filigranas, os detalhes e as 
soluções adjetivas” para que os congressistas votassem “patrioticamente” (PERFIS 
PARLAMENTARES, 2011, p. 471).  

Ou seja, votar “patrioticamente” era concordar com um projeto que rompia com a 
legalidade constitucional que deveria garantir a posse do presidente João Goulart conforme 
previa a Carta Magna de 1946 que estava em vigor. É por isso que seu pronunciamento está 
marcado por passagens retóricas que desfocavam o problema central da política nacional naquele 
contexto: que foi encontrar em uma alternativa parlamentarista uma saída para a 
inconstitucionalidade de não permitir que Jango assumisse a presidência. E de fato, foi uma 
“solução rápida” travada entre setores do PSD (que tinha a maior bancada) e da UDN (que era o 
mais conservador e à direita no Congresso Nacional).  

No dia 2 de setembro de 1961, após a negociação entre os setores partidários de oposição 
à Jango e os ministros militares, ocorreu a votação que instituiu o parlamentarismo no Brasil. Dos 
233 votos que aprovaram a emenda6, estava o do deputado paraibano que ao anunciar sua 
posição afirmou que essa “proposta [parlamentarista] porque ela atendia aos interesses da paz da 
família brasileira” (ANAIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2 set. 1961).  
 
AS “ELEIÇÕES” DE 1962  
 
  Um dos episódios centrais do ano de 1962 foi a eleição para deputados, senadores e 
governadores. Tratou-se de um momento em que a elite orgânica esteve de mãos dadas para 
apoiar - seja financeiramente, com propostas de governo ou recursos - os candidatos que 
estivessem alinhados à proposta de oposição ao governo Jango. Instituições como o Instituto de 
Pesquisa e Estudos Sociais (IPES) e o Instituto Brasileiro de Ação Democrática (IBAD) 
interferiram no pleito eleitoral de 1962, seja utilizando os vínculos que possuía com os detentores 
dos meios de comunicação - rádio, jornal, panfletos, revistas e televisão - para irradiar uma visão 
ideológica que distorcia e desqualificava as reformas de base do presidente Jango e do projeto 

                                                           
6 O resultado da votação foi 233 votos favoráveis e 55 contrários ao parlamentarismo. Nesse sentido, concordamos 
com a interpretação proposta por José Paulo Netto de que o parlamentarismo foi um “golpe branco” (NETTO, 
2015, p. 29-32), uma vez que no conjunto dos acontecimentos, é possível perceber que houve um conluio de forças 
orquestradas pelos ministros militares para barrar a posse legal e constitucional de Jango, visando no fim das contas, 
instaurar uma “camisa de força” em Jango, para limitar a atuação política do presidente, além de frear qualquer 
proposta oriunda do segmento trabalhista. 
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nacional-reformista; mas também, financiando as campanhas, os programas de governo de 
candidatos que se comprometessem em continuar na campanha de oposição ao presidente Jango.  

Durante o ano de 1962, se formou uma polarização entre os parlamentares que se 
destacava pela divergência de dois grandes grupos: a Ação Democrática Parlamentar (ADP) e a 
Frente Parlamentar Nacionalista (FPN). Sobre estas dissensões, René Armand Dreifuss menciona 
que “o congresso se transformou em um crucial campo de batalha” (DREIFUSS, 1981, p. 319). 
Uma batalha que materializava na prática o embate entre os projetos modernizante-conservador e 
nacional-reformista que estava em curso naquela conjuntura. Isto porque, em linhas gerais, os 
congressistas da ADP (formada pela base partidária da UDN e PSD) incorporaram o receituário 
ideológico da elite empresarial que visava combater o presidente e as reformas de base propostas 
pelo governo. Por outro lado, a plataforma da FPN (composta por políticos principalmente do 
PTB), investia no debate político sobre a necessidade de implementar as reformas como uma via 
para superar os problemas sociais, econômicos e políticos vigentes.   

No entanto, quem estava por trás das iniciativas movidas pelos parlamentares da ADP 
eram os tecnoempresários do IPES/IBAD. Ambas as instituições atuavam com a anuência e 
investimento do governo americano. Por exemplo, José Paulo Netto destaca que a partir de 1959, 
a CIA (Agência Central de Inteligência) passou a investir nas ações do IBAD “cujo objetivo 
principal era corromper processos eleitorais” (NETTO, 2015, p. 38-39). Por isso, nas eleições de 
1962, a ADP/IPES/IBAD formavam um segmento político interessado em investir nos 
candidatos com proeminência política, que pudesse fazer frente e oposição ao projeto trabalhista.  

A partir da ampla pesquisa realizada por René Armand Dreifuss, é possível constatar que 
havia políticos paraibanos vinculados à ADP, como: Janduhy Carneiro (PSD), Plínio Lemos (PL), 
João Agripino (UDN), Abelardo Jurema (PSD) e Ernani Sátyro (UDN) (DREIFUSS, 1981, p. 
321). Outra informação importante trazida pelo trabalho do sociólogo uruguaio, é a lista dos 
parlamentares paraibanos que receberam dinheiro para a campanha de 1962, são eles: Ernani 
Sátyro, Flaviano Ribeiro, Janduí Carneiro, Luíz Bronzeado, Plínio Lemos e Raul Goés 
(DREIFUSS, 1981, p. 334).  

O próprio Ernani Sátyro confessou em uma entrevista concedida à Maria Victória 
Benevides, que recebeu recursos para a campanha de 1962. A autora menciona que 

 
“o deputado udenista Ernani Sátyro, por exemplo, não apenas admite ter recebido 
fundos do IBAD para a sua campanha, como justifica a utilização do poder econômico 
„em defesa da democracia e contra a ameaça comunista” (BENEVIDES, 1986, p.89)  

 
E nas eleições de 1962, contando com o financiamento do capital multinacional e 

associado, Ernani Sátyro se tornou deputado federal pela quinta vez, com 9.899 votos7. Em nossa 
interpretação é possível atribuir um sentido às eleições de 1962 que interferiu diretamente na 
atuação política de Ernani Sátyro, uma vez que demarca um momento chave de sua adesão ao 
bloco modernizante-conservador que fazia oposição a Jango. Portanto, pensar a atuação política 
do deputado federal patoense, trata-se de percebê-lo dentro da engrenagem que foi construída 
pela elite empresarial para barrar as reformas de base do governo, utilizando os parlamentares 
conservadores que ocupavam o Congresso Nacional.  

                                                           
7 Ernani Sátyro foi o décimo colocado nas eleições de 1962. Compôs o legislativo federal com: Teotônio Neto 
(PSD), Humberto Lucena (PSD), Milton Cabral (PTB), Vital do Rêgo (UDN), Abelardo Jurema (PSD/ADP), 
Janduhy Carneiro (PSD/ADP), Flaviano Ribeiro (UDN), Arnaldo Lafayette (PTB), Plínio Lemos (UDN/ADP), 
Raul Goés (UDN), Luís Bronzeado (UDN) e Bivar Olinto (PSD). Disponível em: < 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Elei%C3%A7%C3%B5es_estaduais_na_Para%C3%ADba_em_1962 > Acesso em 04 
maio de 2018. Esses dados mostram que o partido da UDN conseguiu formar a maioria da bancada de deputados 
paraibanos com seis candidatos eleitos. Outro aspecto importante, é que todos os parlamentares paraibanos 
pertencentes à ADP citados por Dreifuss (p.321) foram eleitos, incluindo também João Agripino que foi escolhido 
para senador. E por fim, todos que receberam financiamento do complexo IPES/IBAD, mencionados por Dreifuss 
(p.334) também foram eleitos em 1962, demonstrando como o poder econômico empresarial foi decisivo para a 
composição de uma bancada conservadora no Congresso para barrar as reformas.   

https://pt.wikipedia.org/wiki/Elei%C3%A7%C3%B5es_estaduais_na_Para%C3%ADba_em_1962
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Por isso, é preciso retomar uma passagem apresentando uma visão de conjunto do quão 
significativo foi a interferência do poder econômico nas eleições de 1962, uma vez que  

 
Quando finalmente houve as eleições de outubro de 1962, a elite orgânica por 
intermédio da rede IPES/IBAD/ADEP/ADP/Promotion S.A. havia financiado 250 
candidatos a deputado federal, 600 a deputado estadual, 8 a governos estaduais e vários 
senadores, prefeitos e vereadores. Mais de um terço da Câmara dos deputados veio a 
ser beneficiado com tal apoio. De um total de 110 parlamentares, cujo mandato 
dependia do financiamento da rede IPES/IBAD/ADEP, que em troca, comprava a 
posição de cada um contra as reformas estruturais reivindicadas pelo Executivo 
nacional-reformista, 46 pertenciam à UDN, 37 ao PSD, 5 ao PRP, 5 ao PTB, 4 ao 
PTN, 4 ao PSP, 3 ao PDC, 3 ao PR, um ao PL, um ao PRT e um ao MTR 
(DREIFUSS, 1981, p. 331).  

 
 Nesse sentido, poderíamos refletir: será que as “eleições” de 1962 representam mais um 
episódio em que prevaleceu a escolha popular, democrática; ou mais uma negociata entre o 
financiamento empresarial/estrangeiro com parlamentares conservadores? Embora esta seja mais 
uma provocação do que propriamente uma pergunta, é possível considerar certamente que o 
“apoio” dado pela elite na campanha, vai ser revertido na composição de uma bloco parlamentar 
engajado em se contrapor à Jango e as reformas de base, como veremos adiante.  
 
O CONGRESSO NACIONAL E O PRESIDENTE JANGO EM ROTA DE COLISÃO 
(1963-1964) 
 
 Se em 1961, a estratégia havia sido barrar a posse legal e constitucional de Jango, 
empurrando às pressas um projeto parlamentarista para limitar os poderes do presidente; em 
1962, o evento central foram as eleições, em que a elite multinacional e associada demonstrou seu 
poderio econômico para investir em candidatos assentados em uma plataforma modernizante-
conservadora, como uma forma de garantir que o Congresso Nacional fosse uma via para barrar 
as reformas de base e atacar o presidente Jango. Em 1963, um dos epicentros da crise política se 
estabeleceu a partir do conflito entre o Legislativo e o Executivo, isto é, entre os parlamentares 
que estavam aliados com a agenda empresarial; e o presidente Jango que contava com uma 
limitada - quantitativamente - bancada petebista capaz seguir adiante com o projeto das reformas.  
 Neste cenário, permanecia Ernani Sátyro como secretário-geral do partido mais à direita 
UDN, que como vimos participou ativamente no “golpe branco” que instituiu o 
parlamentarismo, era integrante da ADP, havia recebido financiamento de campanha pelo IBAD 
(que passou a ser investigada em uma Comissão Parlamentar de Inquérito, devido às suas ações 
ilícitas durante a campanha de 1962, chegando ao ponto de ter sido fechado pelo presidente 
Jango) e a partir de 1963, vinculava-se organicamente aos interesses da classes dominantes que 
fomentaram uma campanha anti-reformista e anti-Goulart.  
 Ainda em dezembro de 1962, quando o debate público se voltava para o plebiscito que 
decidiria sobre a permanência do parlamentarismo ou o retorno do presidencialismo, Ernani 
Sátyro foi à tribuna da Câmara dos Deputados para dizer que a  

 
“decisão [do plebiscito] será contra o parlamentarismo [...] Esse sistema não teve a 
possibilidade de viver porque começou a ser asfixiado, desde os primeiros dias do seu 
advento, por uma série de crises provocadas pelo poder Executivo, ou melhor, pelo Sr. 
Presidente da República (PERFIS PARLAMENTARES, 2011, p. 472)  
 

 O deputado paraibano afinava seu discurso de acordo com os interesses da elite 
empresarial, que buscava construir uma imagem de Jango negativamente. Talvez, Jango até não 
investisse com ênfase na permanência ou continuidade do parlamentarismo; por outro lado, essa 
“saída” para a crise de 1961 não havia sido uma escolha dele próprio. Logo, não haveria razões de 
ser para que Jango defendesse o parlamentarismo como sistema político. Aos olhos das classes 
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dominantes, a cartada orquestrada pelo presidente era uma forma de “colocar por terra” toda a 
trama que havia sido urdida em 1961. E na votação ocorrida em janeiro de 1963, o resultado 
demonstrou uma significativa vitória de Jango: por 9 milhões de votos pró-presidencialismo 
contra 2 milhões que preferiam a continuidade do parlamentarismo.  
 Na medida em que o presidente se aproximava do programa das reformas; por outro 
lado, maior ainda era a guinada da oposição que fazia profundas objeções e críticas. E essa 
oposição perpassava diretamente pelo Congresso Nacional, que barrou quaisquer propostas do 
governo que poderiam vir a resultar em mudanças significativas na estrutura social. Ernani 
Sátyro, em conjunto com demais parlamentares que eram da ADP e haviam recebido recursos na 
campanha eleitoral de 1962, passaram a atuar de acordo com as diretrizes encaminhadas pelos 
grupos empresariais. O IPES mantinha grupos de estudos destinados a produzir “apoio material 
e logístico, emendas aos projetos de lei do governo nas áreas econômicas, sociais e políticas” 
(DREIFUSS, 1981, p. 237). E o resultado dessa aliança entre os agentes do capital 
multinacional/associado com políticos conservadores, fez com que em “março de 1963, já 
houvesse sido apresentados 23 projetos através dos deputados a ADP, que o IBAD/IPES, 
patrocinava e controlava” (DREIFUSS, 1981, p. 240).  
 Nesse sentido, o ano de 1963 demarcou um momento em que o legislativo federal, 
composto por políticos comprometidos com a plataforma da elite empresarial, dentre eles Ernani 
Sátyro, rivalizavam com os projetos que eram encaminhados pelo presidente e pela bancada do 
PTB. Uma via, como vimos anteriormente, era o encaminhamento de anteprojetos que se 
contrapunham aos que eram propostos pela base do governo; a outra via, era o exercício de 
demarcar o lugar oposição nos pronunciamentos, debates e votações.  

Foi assim que Ernani Sátyro pronunciou um discurso sobre a “desnecessidade de reforma 
da Constituição para possibilitar a reforma agrária”, proferido no dia 15 de maio de 1963. Nesta 
ocasião o deputado paraibano se colocou contrário ao projeto do PTB para realização da reforma 
agrária. Isto porque o centro do debate estava em torno do artigo 141, n°16 da Constituição 
Federal de 1946, que fazia menção sobre os casos de desapropriação de terras “por necessidade 
ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante prévia e justa indenização em dinheiro”.  

Nas palavras de Ernani Sátyro “o caminho [para a reforma agrária] estava dentro da 
constituição” e argumentava que a posição dele e a de seu partido era de que “queriam as 
reformas de base [...] Entendendo, no entanto, que essas reformas deveriam ser feitas num clima 
normal sem paixões e pressões” uma vez que ele próprio condenava as “pressões ilícitas, de 
movimentos de subversão que vêm de fora para dentro Congresso”, assim como “a pressão 
ilegal, a movimentação das massas, a concessão de prazos e a ameaça de revolução de o povo 
fazer a reforma pelas próprias mãos”. Portanto, era preciso “resolver a questão da reforma 
agrária, sem tocar na Constituição da República”. E finalizou batendo o martelo da sua posição 
perante a proposta do governo para a reforma agrária: “não votaria nunca a emenda do PTB, 
porque se aprovada estaria extinto o direito de propriedade” (PERFIS PARLAMENTARES, 
2011, p. 493-499).   

Nesse sentido, o pronunciamento de Ernani Sátyro pode ser interpretado tanto pelo viés 
de demarcar uma oposição ao governo, às reformas de base e aos movimentos sociais que 
lutavam pelo direito de acesso à terra naquele momento; mas também pode ser visto pelo seu 
lugar de classe, pois quando vemos a biografia da família Sátyro, encontramos um histórico que 
desde seu trisavô até seu pai, todos eles, haviam exercido o poder e a influência na política devido 
às grandes posses de terra que tinham no sertão da região de Patos8. Assim, para Ernani Sátyro se 
contrapor à reforma agrária, era antes de mais nada defender sua posição social vinculada ao 
latifúndio que sua família havia estabelecido.  

                                                           
8 Na biografia descrita por Flávio Sátiro Fernandes, no livro Perfis Parlamentares (p. 16), encontramos a descrição de 
uma parte da genealogia da família “Sátyro”, em que é possível perceber como o poder político dos “Sátyro” decorre 
também do poderio socioeconômico proveniente dos latifúndios que possuíam.  
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Portanto, quando o projeto petebista de reforma agrária foi ao plenário para votação, os 
deputados conservadores, principalmente da base udenista, foram essenciais para a deflagração 
do resultado: 173 votos (contrários à reforma agrária) e 121 (favoráveis à reforma agrária)9. Ou 
seja, no principal projeto que mediria as forças da base nacional-reformista para enfrentar as 
demais mudanças que estavam na agenda trabalhista de Jango, o governo havia perdido o projeto 
de emenda constitucional e, por consequência, as tensões entre legislativo, executivo e os 
movimentos sociais passariam a se tornar mais extensas.  

Isto porque quando visualizamos os pronunciamentos de Ernani Sátyro presente no livro 
Perfis Parlamentares, encontramos diversas situações em que o tom dos discursos é embalado 
por uma retórica agressiva, de enfrentamento direto à Jango10. E assim, seguiu-se até a 
deflagração do golpe. O deputado patoense, no dia 1°de abril, fez um discurso chamado “A 
revolução de 31 de março e a Constituiçao”. Eram suas palavras de saudação e apoio aos 
militares que estavam ocupando as ruas, para deflagrar o levante militar, que àquela altura já 
contava com o apoio do empresariado multinacional/associado e a chancela dos Estados Unidos.  
 E ali, no calor dos acontecimentos, Ernani Sátyro também endereçava seu discurso para 
atacar o presidente Jango e “avisar” o que aconteceria com os movimentos sociais. Disse ele  

 
O senhor João Goulart continuava a não governar, continuava a não administrar o 
Brasil, não em virtude de possível deficiência do sistema ou do regime de governo, mas 
por uma coisa que está entranhada na sua natureza, por aquilo que faz parte do seu 
próprio ser, da sua própria essência, que é a incapacidade de governar [...] Era 
subversão constante e permanente. Esteja certo o povo de que estes órgãos, nas suas 
atividades espúrias, não continuarão a agir livre e impunemente contra o Brasil no 
regime democrático [...]  a primeira coisa que se fará, a primeira coisa que se há de fazer, 
em momentos como este, é prender, e legalmente, os cabeças, os líderes desses órgãos 
que pretendam paralisar as atividades normais da nação. (PERFIS 
PARLAMENTARES, 2011, p. 550-557).  

 
 Nestes termos, Ernani Sátyro abraçava-se com o projeto de exceção arquitetado pelo 
empresariado e os militares. Seria o início de uma união que duraria por muitas décadas, até o 
final da Ditadura Militar.   
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O MARTIÍRIO DE EVANDRO (1987): AS CONTRIBUIÇÕES DA PRODUÇÃO 
FÍLMICA NA DISPUTA POLÍTICA EM SURUBIM-PE 

 
José Adriano de Oliveira Barbosa1 

INTRODUÇÃO  
 

O filme o Martírio de Evandro2 (1987) produzido por Edvaldo Clemente de Paula, 
fotógrafo desde 1983 na cidade de Surubim-PE, narra a história de Evandro Cavalcante, 
personagem real da história da cidade, vereador e advogado trabalhista pelo sindicato dos 
trabalhadores rurais da mesma cidade, assassinado a mando de latifundiários locais pelo seu 
envolvimento na causa dos trabalhadores ameaçados de despejo das terras em que estavam. Após 
sua morte, o fotógrafo e hoje memorialista da cidade de Surubim decidiu documentar através de 
fotografias e slides de cromo o desdobramento desse acontecimento que chocou a cidade, e a 
partir dessa documentação produzir um filme que narrasse a trajetória desse personagem.  

No entanto, há um distanciamento quase que natural em narrar um Evandro Cavalcante 
em um filme, e um sujeito real, de fato engajado nas causas sociais. Nosso objetivo é a partir da 
entrevista realizada com o produtor, investigar os aspectos não apenas da recepção do filme, mas 
também o que está por trás daquilo que não é filme, realizando uma crítica externa, investigando 
aspectos como o público, lugar social do produtor, financiamento da produção, equipe técnica, 
além de aspectos mais subjetivos como a estética do filme e elementos que atravessam aspectos 
psicológicos no que se refere a leitura de mundo, ideologias, que atravessam a produção, sejam de 
maneira intencional ou não, baseada na metodologia que compreende o cinema enquanto fonte 
histórica, nos aproximamos de Marc Ferro.  

O filme também adquire um valor documental, mas como uma obra do passado que é 
fruto de uma experiência na forma de documento, essa experiência se atualiza para o observador 
e torna-se presente, através da qual podemos refletir sobre religião, sociedade, estado a partir da 
perspectiva do seu criador (SCHÖTTKER, 2012). 

Do ponto de vista teórico as reflexões sobre cinema apoiados em Walter Benjamin 
compreendemos o cinema não como uma forma desinteressada de entretenimento, mas um 
recurso artístico e sensível, que interage com a sensibilidade dos espectadores, ativando setores da 
memória e proporcionando experiências, que em um processo dialético da imagem em cena 
permite a atribuição de significações que são capazes de repercutir na vida social, e nesse 
processo gerar transformações. 

Essa reflexão aliada a uma perspectiva Benjaminiana do papel da estética e da arte, 
principalmente o cinema a partir do século XX, acontece a medida em que a estética como 
provocadora de experiências sensoriais como um todo, não deve ser compreendida como uma 
forma de entretenimento inocente e dissociada de intenções, mas promovem leituras de mundo 
que se relacionam com os sujeitos que a consome, que variam de acordo com a sua realidade em 
íntima relação com a memória dos sujeitos.  

                                                           
1 Graduando no curso de Licenciatura em História pela Universidade Federal de Campina Grande-UFCG. Bolsista 
do Programa de Educação Tutorial – PET História. Email: adrianoolivera33@gmail.com. Esse trabalho foi 
orientado pelo prof. Dr. José Luciano de Queiroz Aires, tutor do Programa de Educação Tutorial – PET História. 
2 Para uma investigação mais detalhada sobre o filme vide o trabalho intitulado O mártir da reforma agrária e a construção 
do herói Evandro Cavalcante. BARBOSA, J. A.O. 
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No processo de análise e investigação elaboramos algumas perguntas, as quais 
tentaremos responder na medida em que segue este trabalho: para quem ele produziu o filme? 
Como a obra se localiza no tempo e no espaço? Como contribuiu para a construção de uma 
memória coletiva? Quais as implicações práticas do filme na vida dos trabalhadores rurais? Quais 
as implicações políticas dessa produção, acreditamos ser possível através de uma análise critico-
ideológica e imagético-social do produtor, ser possível talvez projetar os efeitos desejados com tal 
trabalho, e refletir sobre suas implicações. Pretendemos ainda mesmo que de modo breve refletir 
alguns aspectos críticos e estéticos em relação as produções do cinema novo, com a qual a obra 
de Clemente divide algumas referências. 

O cinema na modernidade oferece à possibilidade de alterar nossa forma de percepção 
da realidade, na medida em que é elementos que por vezes passam desapercebidos como forma 
de entretenimento, mas é capaz de movimentar todos os nossos sentidos, e nos atravessar, com 
valores, crenças e visões de mundo, ou mesmo nos saturar com determinadas dimensões de 
conteúdo que acabam por nos fazer naturalizar situações das mais diversas na realidade, a 
exemplo situações de violência e barbárie. 
 
O FILME EM RELAÇÃO COM O SEU CONTEXTO SOCIAL DE PRODUÇÃO 

 
Em seu filme Edvaldo Clemente retoma aspectos da memória local, utilizando de 

fotografias como elemento estético familiares e característicos da realidade da classe 
trabalhadora3, de Surubim, que articulado aos outros elementos do filme, como a trilha sonora e a 
narração, produz uma dimensão de memória coletiva do personagem Evandro Cavalcante, mas 
também do espaço tratado e da condição de trabalho do homem do campo, em um trabalho de 
desnaturalização da barbárie humana da violência. Conduzindo o espectador a uma perspectiva 
humanística da sua própria condição que era indigna, e contra a qual lutava Evandro. 

A partir da análise que pudemos fazer, é possível traçar as estruturas psicológicas que o 
personagem Evandro Cavalcante recebe no decorrer do filme, em um primeiro momento é 
válido salientar que poucos são os momentos que podemos ouvir a voz do próprio Evandro, mas 
sempre que a ouvimos possui um tom caracteristicamente político e combativo, é possível 
atribuir a ele uma personalidade forte e carismática. No entanto durante todo o restante do filme 
as vozes que conduzem a narração do filme, contam sobre um Evandro virtuoso, em um 
processo de divinização da figura do mártir, muito próximos a valores cristãos, como foi visto 
que em diversos momentos a aproximação da figura do nosso personagem com a do próprio 
Cristo, a partir desse ponto podemos analisar diversos aspectos como os valores políticos, morais 
e éticos, do produtor do filme presentes na obra. 

O filme em questão aborda aspectos da vida da classe trabalhadora rural de Surubim, na 
perspectiva da própria classe, tendo em vista que o contato que o produtor possuía com esses 
trabalhadores o inseria e habilitava não a narrar uma história para eles mas dialogar com eles, 
sendo capaz de compreender os anseios e noções de coletividade que fazia desses homens e 
mulheres uma classe trabalhadora:  

 
Olha, na verdade, na década de 80 eu era muito engajado nas comunidades eclesiais de 
base, ligado à igreja daqui a paróquia de São José, através do Padre Felipe, e eu tinha 
muitos amigos assim, que a gente se entrosava nesse trabalho de conscientização, de 
trabalho político, do cristão envolvido com seu papel de transformador de 
conscientização na sociedade aqui de surubim, nos bairros, então a gente se encontrava 
muitos assim semanalmente e eu utilizava vídeo, vídeo não, slides das edições paulinas. 
Eu comecei a gostar desse trabalho quando eu conheci a linguagem didática das edições 
paulinas, então eu fui me familiarizando com aquela linguagem didática, que a gente 
passava para as comunidades, aí despertei esse interesse, em fazer o filme de Evandro 
tentando uma linguagem reflexiva para as pessoas entenderem, e compreenderem a 

                                                           
3 O conceito de classe que nos apropriamos para nos referirmos aos trabalhadores rurais está baseado em uma 
perspectiva thompsoniana. 
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razão daquele filme. (Edvaldo Clemente de Paula em entrevista concedida ao autor 
24/01/2017) 
 

A relação do produtor com esse setor da igreja que atuava no trabalho pastoral das 
comunidades eclesiais de base, nos possibilita compreender a natureza e tom religioso que 
assume o filme, o contato com a população dos bairros periféricos da cidade e consequentemente 
com uma população majoritariamente rural, tendo em vista as principais atividades econômicas 
realizadas na cidade de Surubim a época eram a pecuária e a agricultura.  

As edições Paulinas a qual se refere Clemente é uma produtora musical católica fundada 
na década de 60, pertencente ao grupo Paulinas, com sede em São Paulo, posteriormente passou 
a se chamar Paulinas-COMEP (Comunicação Musical Editora Paulinas) que produzia material 
áudio e visual baseado em canções populares com conteúdo educativo e evangelizador. Um dos 
principais nomes descobertos por essa gravadora foi o de José Fernandes de Oliveira, cujo nome 
Artísitico é Padre Zezinho. Esse foi o material ao qual Clemente teve acesso e possibilitou sua 
inspiração para a produção do filme, caracterizado pelo seu teor religioso.4 

Esse tipo de conteúdo acentuado pelo seu caráter religioso refletia no público alvo do 
filme: 

Olha, pessoas assim, de classe popular, era periferia da cidade, então a gente se reunia 
nas capelas, nas ruas, e ali pessoas humildes a gente procurava discutir o momento 
político da época, a atuação dos políticos na época, então era para a época na década de 
80, era um momento assim de reflexão daquele momento que nos vivíamos, então era a 
questão do papel do cristão na sociedade, eram pessoas comuns, simples do dia a dia, a 
gente se reunia nas periferias da cidade. (Edvaldo Clemente de Paula em entrevista 
concedida ao autor 24/01/2017) 
 

É possível notar uma veia político-religiosa na intencionalidade das atividades 
promovidas pelo produtor nas exibições do filme, principalmente ao tempo em que se passam os 
acontecimentos, na década de 80 com a retomada do Estado democrático de direito a inserção da 
população no debate político se fazia indispensável para essa classe, cuja vulnerabilidade se 
tornaria ainda maior sem uma formação política, entretando não uma formação revolucionária, 
mas progressista, tendo em vista o caráter religioso e ao setor da igreja a qual estava vinculado 
Clemente. 

Por seu significado coletivo de produção e recepção o cinema possui potencial 
revolucionário e educativo, porém o filme de Edvaldo Clemente, não aborda seu objeto por essa 
perspectiva, mas sim com um viés memorialista, usando de elementos narrativos que conferem 
uma dimensão laudatória e religiosa, que acreditamos ser insuficientes, mas não ineficazes do 
ponto de vista político para promover transformações sociais. O próprio filme, quando muito 
aborda a realidade como um tom progressista, não negligenciando suas outras dimensões e 
possibilidades, mas abrindo para a possibilidade de uma discussão posterior sobre até que ponto 
a teologia de libertação, que foi um elemento com o qual o filme dialoga em referências, possa ter 
se mostrado eficaz nas conquistas dos trabalhadores rurais, assim como suas limitações  

Outro ponto através do qual é possível verificar o direcionamento do público foi a 
forma através da qual as exibições foram divulgadas: 

 
Olha, eu me lembro muito bem na época, que eu usava era o boca a boca, na época em 
que... No ano eleitoral eu me lembro que eu tinha um opala, e coloquei a minha caixa 
de som em cima, que era uma, naquela época a radiola, eu coloquei duas caixas de som 
em cima e fiz uma adaptação e gravei uma fita, então divulgava, não tinha panfleto, 
divulgava através de áudio, o carro de som meio precário, a gente divulgava que naquela 
comunidade em tal lugar, tal hora, e ter a exibição do vídeo, do filme de Evandro 
Cavalcante, então a nossa divulgação era feita através, no boca a boca, nas celebrações 

                                                           
4 Disponível em <https://www.paulinas.org.br/comep/?system=paginas&action=read&id=348> Acessado em 15 
jun. 2018. 

https://www.paulinas.org.br/comep/?system=paginas&action=read&id=348
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das igrejas, das capelas, das celebrações e temporariamente utilizamos carro de som. 
(Edvaldo Clemente de Paula em entrevista concedida ao autor 24/01/2017) 
 

A forma de divulgação do filme através do diálogo e de espaços de sociabilidades dos 
homens e mulheres pobres, revelam o aspecto direcional do produtor, pela busca não apenas da 
politização desses trabalhadores, mas para a construção de uma memória coletiva e popular de 
sua personagem, mesmo em condições difíceis tanto para a produção como para a distribuição 
desse conteúdo, com o mínimo de orçamento e recursos, dando a obra seu caráter particular.  

Algo ainda mais esclarecedor sobre a relação do filme com a memória coletiva e o 
movimento de acesso a memória que gera sensibilização, foi a reação provocada no público 
durante as exibições: 

Ah, o que marcou muito, eu me lembro muito bem, o silencio profundo, mas 
sobretudo, naquele silencio era o destaque do choro, as pessoas chorando 
copiosamente, aquele sentimento de perda, de saudade, de dor, de revolta então a gente 
via, eu percebia muito as pessoas, sabe?! as mães de família chorando, sabe?! Quando 
via aquela cena da tragédia, senhores sabe?! Agricultores choravam muito, então aquilo 
ali me marcou muito, então quando eu vi aquilo, eu vi que eu consegui passar o recado, 
aquela parte de sentimento, as pessoas chorando muito, então eu vi que isso marcou em 
mim. (Edvaldo Clemente de Paula em entrevista concedida ao autor 24/01/2017) 
 

A manipulação do sentimento humano é uma das características da arte, o sentimento 
despertado, aflorado durante a exibição posteriormente seria canalizado para outras funções que 
exploraremos a segui. O que fica de mais marcante nesse trecho e a relação de pertencimento e 
identificação criada pelo filme, é claro, que alguns dos trabalhadores tiveram alguma relação 
próxima com Evandro, mas o filme teve a capacidade de gerar neles o sentimento da perda, uma 
perda por sacrifício. 

Os eventos do filme são apresentados em uma ordem linear que narra a trajetória de 
vida de Evandro Cavalcante, inicialmente situado o espectador no espaço da cidade de Surubim5 
e narrado a trajetória do personagem, desde sua infância, modesta e com contato com a 
população, e segue com sua trajetória educacional e acadêmica, na qual já apresentava sinais de 
liderança, e posteriormente com seu retorno a Surubim, já como advogado que é quando inicia 
sua representatividade diante dos trabalhadores rurais, a narrativa segue com a trajetória política 
de Evandro e sua defesa dos mais humildes dessa vez na esfera política. Os dois últimos 
momentos do filme narram os últimos momentos de Evandro Cavalcante, e ao invés do filme 
terminar com sua morte, ele atravessa em uma perspectiva de narração onisciente e adentra pelos 
anseios e repercussões que sua morte causou entre os trabalhadores rurais. 

A relação entre a narrativa e os eventos do filme é de condução do espectador sobre 
uma ordenação dos fatos, durante todo o filme, sendo interrompidas algumas vezes por uma 
trilha sonora sensível aos sofrimentos do trabalhador do campo. A reprodução do teor religioso e 
a palavra mártir, defensor, trabalhadores rurais, fé e Deus aparecem com grande frequência 
durante a narração, sendo acompanhada por imagens dos lavradores no campo, sempre com seus 
instrumentos de trabalho e de mão dadas, também são frequentes as imagens de Evandro 
Cavalcante em todas as faces de sua trajetória que os narradores avançam, além das imagens do 
corpo de Evandro no chão, em cima de uma poça do seu próprio sangue, de uma cruz envolta 
com um tecido recorte de tecido branco manchada com o sangue do próprio Evandro. 

 Os narradores apresentam-se, apenas no final da película já após o martírio de Evandro, 
mas como figuras não mais que dão voz ao “pensamento de Evandro”, mas agora que dão voz 
aos trabalhadores rurais, quando antes na maior parte da narrativa se apresentam como porta-
vozes dos pensamentos atribuídos ou compartilhados com a personagem, só após sua morte seus 
pensamentos são gerados fora dela.  

                                                           
5 A cidade de Surubim situada no agreste setentrional de Pernambuco, possui como a principal atividade econômicas 
desenvolvidas nessa região ligava-se a pecuária, mais especificamente a criação de gado, além da cultura do algodão e 
da agricultura de subsistência. 
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O filme inicialmente como um espetáculo estético, na qual a disposição de seus 
elementos procura enaltecer a figura de Evandro. Todo o filme é uma preparação para o ato 
principal, que é o chamado martírio de Evandro, preparando o espectador e o conduzindo até 
esse ponto que é o clímax da narrativa. O que acontece em uma grande quantidade de filmes, que 
vem com a modernidade, mas principalmente contemporâneos, na qual o que antes deveria gerar 
um choque torna-se entretenimento como a morte ou um assassinato, nos dessensibilizando para 
a dor e o sofrimento do outro, ou seja, nos incapacitando de sentir empatia (TRAMONTIN e 
CERNICCHIARO, 2016). No filme que abordamos ocorre justamente o oposto, indo na 
contramão desse tipo de cinema, a morte de Evandro é propositalmente situada na obra para 
provocar o choque com as imagens do corpo e do sangue ao chão. 

  A obra de Edvaldo Clemente em certa perspectiva humaniza Evandro para depois 
diviniza-lo, desnaturalizando a morte, em um duplo movimento de humanização pois todo 
homem morre, o que por sua vez já sensibiliza o espectador, além disso enfatiza que Evandro 
não morreu de qualquer maneira, mas em condições especificas, na qual torna sua morte distinta 
da dos outros homens, e mais próximas de um sacrifício, assim como o do filho de Deus, 
atribuindo a ele um caráter divino. Pela ligação que o produtor tinha com a igreja e as 
comunidades eclesiais de base esse tipo de narrativa que se aproxima de uma dimensão religiosa 
cristã a sensibilização acontece também duplamente. 

Nesse sentido na perspectiva bejamaniniana podemos dizer que o filme se configura 
como experiência pois ultrapassa a anestesia do escudo entorpecente e adquire sentido a partir da 
percepção. As repercussões práticas do filme puderam ser sentidas após a sua exibição e a 
sensibilização dos agricultores foi percebida por Edvaldo Clemente como uma possibilidade, 
quando já havia tentando se lançar na política local: 

 
Olhe, na verdade não houve apropriação, eu me lembro muito bem que em 88, um ano 
depois da morte de Evandro, aconteceram as eleições municipais, e lembro que a viúva 
de Evandro Cavalcante foi candidata a vereadora, e eu também a época fui candidato, 
eu tinha um trabalho atuante como jovem, como líder de grupo de jovens das 
comunidades eclesiais de base... ..então eu fui candidato e disse “bom, eu vou trabalhar 
mais, e vou chegar” então como eu tinha um filme que tinha um trabalho interessante, 
eu digo “ vou usar o filme aqui por é a forma de reunir as pessoas e a gente debater, 
conversar” não é?! Então eu usei o filme bastante, mas como a viúva de Evandro estava 
lá junto com a gente tudinho, então ela foi a pessoa mais beneficiada, foi canalizado 
todo o trabalho daquela emoção, de debate, da conscientização foi transferido para ela, 
então o prejuízo meu foi, que eu perdi a eleição, e ela saiu vitoriosa, mas não vejo isso 
como prejuízo, porque até o filme eu não fiz por uma questão eleitoral, o filme eu fiz 
numa outra, em um outro contexto, não foi com um interesse eleitoreiro não, de jeito 
nenhum, mas ai ela que saiu beneficiada com as projeções do filme que eu fazia. 
(Edvaldo Clemente de Paula em entrevista concedida ao autor 24/01/2017) 
 

A possibilidade de articulação com a classe trabalhadora através do filme foi sentida e 
posta em prática, como ferramenta de propaganda política, mesmo sendo produzida sem 
finalidade eleitoreira, o filme se tornou uma ferramenta de organização política poderosa, pois os 
aqueles que foram anteriormente eleitores de Evandro, seriam conduzidos pela sensibilidade a 
escolher como representante uma espécie de sucessor do engajamento que o mesmo Evandro 
tinha, no caso de Edvaldo clemente, angariar esses pessoas articulando a trajetória política do 
advogado e vereador trabalhista a causa dos menos favorecidos. 

No entanto a viúva do Vereador Jucilete Cavalcante, também se fez candidata a 
vereadora no mesmo período, e comparecia as exibições, então, quem melhor para continuar a 
luta de Evandro do que sua mulher? A utilização do filme como material de campanha se 
mostrou bastante eficaz, mesmo não tendo sido produzido para o contexto eleitoral, Clemente 
afirma: 

Não, eu não fui prejudicado, porque eu não usei o filme com esse intuito, se eu tivesse 
usado esse filme com esse intuito, não “ esse filme eu vou fazer para eu ganhar a 
eleição”, e perdi ai eu seria prejudicado, mas o contexto do filme não foi eleitoreiro, 
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então eu não me considero que tive prejuízo. Eu considero que eu contribuí com muito 
prazer para a eleição da viúva, eu sei que o filme foi cem por cento essencial para a 
vitória dela, porque ela entrou na campanha e o filme mexeu com o emocional das 
pessoas também, e se solidarizaram com ela e então foi garantida a eleição de Jucilete 
Cavalcante, então eu considero dessa forma, eu considero que contribui para a vitória 
dela, mas sem nenhum prejuízo. (Edvaldo Clemente de Paula em entrevista concedida 
ao autor 24/01/2017) 
 

Mesmo não se sentido prejudicado por sua derrota nas urnas, houve alguém 
beneficiado, a viúva de Evandro Cavalcante assume seu cargo como vereadora na cidade de 
Surubim, durante apenas um mantado. Em nossa pesquisa, tivemos acesso ao volume de projetos 
feitos tanto por Evandro como por sua esposa. Mesmo Evandro não tendo concluído seu 
mandato, seu volume de processos foi consideravelmente alto se comparado aos outros 
vereadores do mesmo período, o conteúdo de seus projetos contava na imensa maioria deles a 
assistência de regiões da zona rural de Surubim. Os projetos envolviam construção de rede 
elétrica naquelas regiões, aquisição de tratores para a utilização nas lavouras dos trabalhadores, 
entre tantos outros.  

Por sua vez, os projetos propostos por sua mulher que chegou a concluir apenas uma 
mantado, e posteriormente se afastando da política, foi inferior ao do seu finado marido, e quase 
sempre assinado em conjunto ao sindicato de trabalhadores rurais de Surubim, no geral com o 
mesmo teor de assistência as zonas habitadas por trabalhadores rurais. 

O filme se encarrega de construir uma memória social para Evandro Cavalcante, ao 
mesmo tempo que o situa em uma outra instância dos outros homens, abordando as várias 
esferas mais virtuosas de sua vida. Ao passo que essa produção também interfere na realidade 
social em que ela está inserida, elegendo uma sucessora ao trabalho desenvolvido por Evandro na 
esfera política da cidade, sua mulher marcha então na sua luta6.  

Nas intenções do produtor a repercussão de seu filme foi positiva ao promover a vitória 
de Jucilete Cavalcante, e ao mesmo tempo erguer um monumento em honra ao seu amigo 
Evandro Cavalcante: 

Olha, eu, quando fiz esse filme, foi justamente para, não só perpetuar Evandro 
Cavalcante como um grande político, como um grande líder. Evandro Cavalcante foi 
um político coerente, um político exemplar, não é?! Então eu disse “ vou fazer esse 
filme pra servir para as novas gerações de valores” então, eu acredito que eu fiz a minha 
parte... ...então Evandro pra nós foi um símbolo, nos surubineses, foi um símbolo, não 
e?! E a causa que ele lutava realmente era de grande relevância, daí a minha razão de 
fazer esse filme, que servisse de parâmetro, de modelo para as futuras gerações, apesar 
do que hoje, a gente está vendo muito pior a nível de Brasil. (Edvaldo Clemente de 
Paula em entrevista concedida ao autor 24/01/2017) 
 

Porém ao que podemos compreender o filme possui sentidos que atravessam as 
intencionalidades de quem o produziu, refletindo não somente questões objetivas e explícitas mas 
também implícitas, nesse sentido, o filme dispões de diversas alegorias que impregnam a luta 
política de teor religioso, cuja sensibilidade não proporciona transformações ou questionamentos 
na maneira de sentir a vida que é vivida pelos trabalhadores rurais em suas dificuldades, pelo 
contrário, o conteúdo de caráter religioso diante da morte e da perda tem como propósito 
confortar nos momentos difíceis, e gerar aceitabilidade, no filme esse situação de conformidade 
não está presente na trajetória narrada de Evandro, mas assume presença marcante no momento 
da sua imolação, posteriormente é posta de lado quando os narradores assumem a primeira 

                                                           
6 Temos um caso em condições similares no Estado da Paraíba, onde o líder das ligas camponesas João Pedro 
Teixeira, foi assassinado a mando dos latifundiários do município de Sapé, após diversas ameaças para cessar com as 
atividades da liga, sabia ele então que corria risco de vida, mesmo assim por sua resistência deixou viúva sua mulher 
Elizabeth Teixeira e órfãos de Pai seus onze filhos. Elizabete admite que quando questionada diversas vezes por João 
Pedro se caso fosse morto ela continuaria na sua luta ela permanecia em silêncio, mas quando seu marido foi 
assassinado ela decidiu que marcharia a luta de seu marido, tornando-se candidata a deputada estadual. 
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pessoa e convidam as pessoas a se unirem em um ato de solidariedade cristã, ao exigirem a 
punição dos assassinos de Evandro e continuarem a sua luta e não se deixarem intimidar por seus 
opressores. 

Com isso, não negamos as conquistas obtidas através do trabalho de Jucilete Cavalcante 
em nome da classe trabalhadora de Surubim, inclusive não apenas ela foi beneficiada pela 
produção de Edvaldo Clemente:  

 
Mas para a comunidade, o lado sindical ganhou também com isso aqui em Surubim, o 
lado sindical ficou fortalecido, inclusive houve grandes movimentos aqui, e a classe 
sindical ganhou após a morte de Evandro Cavalcante, e baseado nesse filme também 
foi um ponto forte, onde estimulou, fortaleceu o movimento sindical. (Edvaldo 
Clemente de Paula em entrevista concedida ao autor 24/01/2017) 
 

A luta dos trabalhadores rurais também foi fortalecida naquele momento, através de 
elementos que se transformaram em fator de unificação de interesses enquanto classe, verificáveis 
nas eleições do ano seguinte, na qual o os eventos acerca do assassinado de Evandro Cavalcante 
ainda se desenrolavam, e como passaram por mais de 15 anos sendo apurados. 

Com essa produção o “Escudo entorpecente da consciência” conceito de Walter 
Benjamin, pode ser relacionado ao filme O Martírio de Evandro, nele o produtor rompe com esse 
escudo utilizando elementos unificadores como a condição social de trabalhadores rurais, com a 
qual a própria categoria se reconhecia, pelo fato das exibições acontecerem dentro das sedes das 
centrais sindicais onde o próprio Evandro atuava, o outro elemento unificador dessas pessoas foi 
a fé, pelo teor religioso de que o filme é do início ao fim atravessado, e com a qual a mesma 
classe tinha contato, através do trabalho desenvolvido pelo produtor anterior da produção do 
filme, resultando assim esses elementos em um terceiro fator de unificação para a sua ação, que 
foi o fator político, quando escolhem a viúva de Evandro Cavalcante como sua representante 
política. 

Ao romper com esse escudo, que funciona como uma resposta automática de 
indiferença ao que acontece com o outro, na qual os choques de informações sensacionalistas e 
violências do cotidiano, exibidas através de telejornais, novelas, filmes e afins, que nos acostuma 
com a violência e desumanidade, nos bloqueando a empatia e naturalizando situações de 
violência, como algo banal e distante da nossa realidade, mesmo que não houvesse o grande 
contato desse público com o veículo de comunicação áudio visual e suas programações, a cultura 
cinematográfica do século XX, principalmente no período do pós guerra, apresenta esse tipo de 
tendência violenta em suas produções.   

 
COMO O FILME DE EDVANDO CLEMENTE SE LOCALIZA NA PERSPECTIVA 
CINEMATOGRÁFICA 
 

Relação do filme com o espaço em que foi veiculado, além de não ser uma região, nem 
em uma classe que dispunha de recursos muitos recursos tecnológicos e culturais para a 
divulgação de obras cinematográficas, o filme de Edvaldo Clemente compreende uma outra 
proposta, que segue na contramão daquilo que podemos compreender como cinema de mercado, 
que visa grandes bilheterias. Sua proposta segue por outro caminho tanto do ponto de vista 
estético e quanto narrativo. 

O cinema comercial, não apenas de hoje e as próprias propostas televisivas, como 
novelas e séries, abordam a realidade na grande maioria dos casos de uma perspectiva das classes 
médias suburbanas, ou da elite econômica em seus dilemas e aspirações, sejam elas a de serem 
elite, ou de permanecerem no status de classe dominante respectivamente. Não abordam os 
problemas econômicos dos que já são pobres, e em raro quando o fazem, é em uma perspectiva 
conformista ou que ambiciona serem dominadores, e não se livrarem dos que os dominam, em 
uma inversão binária entre exploradores e explorados. 
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Não são mencionados os trabalhadores expropriados do seu trabalho, nem das suas 
dificuldades em matem-se trabalhando independente das adversidades da vida, ou de suas 
condições de trabalho, pois se não trabalhar seu já parco salário é reduzido, ou mesmo são 
demitidos. Esse tipo de produção é alienante e entorpecente, pois afasta os trabalhadores a 
reflexão através da arte, das suas próprias condições de existência, pois exploram o imaginário 
destes com programações quem apresentam tendo em vista a incoerência da produção com o 
público, já que a maioria da população brasileira que consome a programação cinematográfica e 
televisiva não está situada na classe média, e muito menos na elite, ou seja, são conteúdos 
oferecidos aos pobres que mostra a eles o que eles não são, e o que nunca vão ter e muito menos 
ser.  

Desde o consumo desse tipo de conteúdo adquire um viés alienante da realidade e da 
própria condição de trabalhador e é responsável pela fetichisação pelos trabalhadores do status 
social de classe média, esta por sua vez anseia em ser elite. Ainda assim quando a programação da 
TV aberta apresenta em seus conteúdos alguém que antes estava em uma condição precária de 
sobrevivência e conseguiu “ascender” econômica e socialmente como bem-sucedido, é sempre 
em uma perspectiva da meritocracia, na qual através do seus próprios esforços foi possível mudar 
sua condição de vida, mas no sistema capitalista para um subir outros dois tem que descer, e esse 
tipo de ascensão exibida através das programações audiovisuais ou recebida como visões de 
mundo em produções fílmicas, alimentam o sentido da competitividade, da individualidade, e 
fazem crer que é possível transformar suas condições de vida se você se esforçar sozinho, 
negligenciando qualquer aspecto transformação social mais amplo.   

O filme O Martírio de Evandro não se configura na mesma proposta do cinema novo, não 
é uma obra voltada a reflexividade e a denúncia de problemas sociais destinados a uma classe 
média progressista, mas uma denúncia dos problemas da classe trabalhadora a ela mesma, com as 
situações que afligem a ela própria. Um cinema voltado para o povo se faz com filme que 
procuram conduzir a reflexão e a crítica, que não ofereça respostas prontas e soluções aos seus 
problemas (DUARTE, 2008). O cinema feito por Edvaldo Clemente assume um lugar oposto ao 
cinema de classe média que se configura em uma contradição em relação ao público, pois se fosse 
voltado para essa classe não sensibilizaria os que não pertencem a ela, mas como cinema crítico 
aos seus privilégios por ela seria rejeitado.  

Algumas diferenças do trabalho de Edvaldo Clemente com o cinema novo é que este 
trabalho não é uma obra através da qual se faz uma denúncia sutil e reflexiva, usando apenas de 
alegorias como forma de crítica as desigualdades sociais entre os trabalhadores do campo e os 
detentores das terras. O tipo de cinema no que se enquadra o cinema novo era direcionada a 
capacidade reflexiva de uma classe média, e não do grande público, mesmo filmes como as obras 
de Glauber Rocha (1939-81) que foram sucesso de crítica e recebido premiação e 
reconhecimento internacionais, porém não atingiram grandes bilheterias, pois o grupo ao qual se 
destinava possuía um capital cultural diferente.7 

As dificuldades não só da realização da produção fílmica de Clemente, mas também de 
sua disseminação, incorporam também aspectos subjetivos e objetivos da realidade social daquele 
período, que influem na estética da produção, oferecendo a ela um caráter de legitimidade, 
pertencimento e representatividade daquele espaço: 

 
Olha, eu fazia muitas vezes a pé, porque eu usava um projetor de vídeo e um projetor 
de slides pequeno, comprei com muitas dificuldades, recurso próprio, comprei um 
projetor de vídeo e a tela era um pano branco, levava um martelo e dois preguinhos, 
fixava na parede, e uma mesinha que eu pegava emprestado lá nas cassas das pessoas, a 
gente colocava lá na mesinha, eu levava a extensão, e ali com a caixa de som que eu 
tinha na época também eu tinha o Ksetzinho (K7) gravado com todo do roteiro então 

                                                           
7 Para saber mais sobre questões acerca do cinema novo e o papel desempenhado nele por Glauber Rocha vide 
Marcus Ramusyo de Almeida Brasil. Maranhão 669: aproximações entre Glauber Rocha e Walter Benjamin em 
Maranhão 66 revisitado.   
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na medida em que as pessoas iam ouvindo o som  eu ia passando, então era 
manualmente ia passando ali os slides, entendeu?  Então, eu ia muitas vezes a pé, e as 
vezes pegava carona, mas, já que geralmente era a pé, que era aqui na periferia. 
(Edvaldo Clemente de Paula em entrevista concedida ao autor 24/01/2017) 
 

O filme fala de uma realidade difícil, mas que também foi “filmada” de uma maneira 
difícil, carregando consigo elementos estéticos próprios e orgânicos de sua realidade, no corpo a 
corpo com os elementos que compuseram o filme, esse contato com a matéria bruta traz em sua 
estética também a brutalidade dos fatos. 

Na discussão atual sobre a estética e o cinema, assim como os sujeitos se apropriam do 
que lhes é oferecido em tela está o pensamento de Dultra: 

 
E aqui ele se lembra especificamente do cinema, pois é como ele que a percepção e a 
experiência estética coletiva sofreram transformações significativas, que envolvem o 
declínio da aura da obra de arte, a proximidade com as massas, o caráter transitório e 
reprodutivo das imagens. Assim, as imagens não são apenas ilustrações desprovidas de 
ideologias, sem conteúdo. Nelas, os discursos da modernidade valem-se dos espaços e 
do tempo das cidades para promover uma educação estética, política e cultural da 
percepção, da sensibilidade e da memória dos sujeitos. (DULTRA, 2014. Pag. 110) 
 

Os elemento que compõe o filme também não estão isentos de alegorias, pelo contrário, 
possuem um em sua estética traços grosseiros que podem ser compreendido como a realidade 
daqueles trabalhadores representada em filme, não de uma maneira industrial, polida e forjada em 
estúdios fechados, mas da realidade daquela gente, do cotidiano presente do nascer ao pôr do sol 
para aqueles pessoas, a alegoria de linguagem política está presente no elemento cristão da 
teologia da libertação, que se relaciona com uma ala progressista do cristianismo, que enxerga na 
fé uma possibilidade de ação social e política.  

O filme usa essas alegorias para questões sociais, e para as religiosas, e no que se 
apresentaram os fatos para questões políticas também, tendo em vista o contato dos 
trabalhadores rurais com as atividades das comunidades eclesiais de base o uso da alegoria 
religiosa eram acessíveis ao público que a recebia, transformando o filme é um misto de política, 
religiosidade e crítica social. 

A importância de elementos estéticos no filme, dizem muito sobre a sua produção, além 
de reforçar a mensagem que o filme quer transmitir, elementos como os cenários, as pessoas, 
como se vestem, onde estão, que atividades as imagens sugerem, e como a imagem é tratada, se 
revela alguma crueza da realidade e um trato mais rústico, de modo que o filme não passar por 
nenhum processo “sanitário” que atribua a ele um caráter sintético industrial ou mesmo 
midiática, caraterística dos filmes hollywoodianos. Pelo contrário, conserva nele uma identidade 
visual que tem origem e historicidade, de uma forma até mesmo poética que caracteriza o filme 
em si como uma alegoria que pode ser geradora de experiências como, a comoção, a empatia, a 
tristeza e fé.  

 
CONCLUSÃO 

 
Apoiados em uma perspectiva da atividade do historiador em Benjamin, 

compreendemos que o nosso trabalho é a reelaboração do passado para que esse seja redimido 
através do presente, como forma de resgatar do esquecimento os eventos anteriores afim de que 
não se repitam (LOUREIRO, RANGEL 2013). O filme de Edvaldo Clemente em certa medida 
já o faz, mas o olhar histórico amplia e oferece a crítica desse passado, avançando além dos fatos 
gerados no calor dos acontecimentos.   

Mesmo que para alguns autores o ato de filmar possa ser comparado a um ato de 
heroísmo e que se opõe ao esquecimento, apenas esta atividade não garante um lugar de 
memória, que se projete enquanto bandeira de luta, se essa produção não for ela critica. O filme 
O Martírio de Evandro, como já fica explicito cria um mártir, um herói, pronto e acabado, findado, 
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que se apresenta como a narrativa sobre uma trajetória heroica e virtuosa, que não aponta 
contradições na figura humana de Evandro, pois quando se torna mártir é desumanizado, 
Evandro já é mártir desde de o título do filme, portanto já não faz mas parte daquilo que é 
humano, porém o filme em si aponta as outras contradições, entre latifundiários e lavradores, 
localizando seu lugar de fala e apresentado a clivagem social. Porém sua capacidade de gerar 
comoção e inversamente proporcional a de gerar reflexão, estancando assim a práxis de uma 
classe.  

Apenas quando é re-apropriado para um uso político o filme se transforma em elemento 
de canalização das emoções que por ele são despertadas, mas não nos é possível afirmar que a 
ação dos trabalhadores rurais de votar em Jucilete Cavalcante tenha passado por um exercício de 
reflexão crítica, pela qual compreendemos a contraposição entre aquilo que é racional e o que é 
emocional. 

Compreendemos que os elementos dispostos no filme tem intencionalidade de 
promover uma educação não só estética, mas também política e cultural a partir da realidade que 
retrata, almeja a sensibilização dos sujeitos pela identificação e reconhecimento através do acesso 
as memórias das suas experiências enquanto comunidade, através dos elementos sociais, culturais 
e religiosos, promovendo uma estética que atua mais pelo âmbito da sensibilidade e do que para a 
reflexão. 
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A DESCONSTRUÇÃO DE UM MITO E A DERROCADA DO ARGEMIRISMO 
 

  Waniéry Loyvia de Almeida Silva

 

 
Introdução 

 
Para surgir um mito político, três condições são extremamente necessárias: a conspiração, 

ou seja, a ideia de que existe algum tipo de força maior, algum complô sórdido que passa a 
combater a ordem vigente, a fim de provocar uma subversão dessa mesma ordem; o salvador, 
figura que atrai para si as características natas e inerentes de um líder e herói, cuja a 
responsabilidade reside no aniquilamento dos inimigos, quaisquer que sejam estes, e na 
restauração e manutenção do status quo; e por fim, a ideia de uma idade de ouro, ou também 
chamada de “os tempos de antes”. Ideia simbólica de uma sociedade, civilização, ou governo, 
perfeitamente harmonioso, um passado luminoso, que passa a servir de referência para o presente 
e futuro. (GIRADERT, 1987). 

De fato, na Paraíba de 1935, todas essas condições presentes contribuíram para que ao 
longo dos cinco anos seguintes, Argemiro de Figueiredo, primeiramente como Governador do 
Estado e posteriormente nomeado Interventor do Estado Novo na Paraíba, acabasse se tornando 
sem a menor sombra de dúvidas, um mito político1 na história local, uma vez que “o mito extrai sua 
força da característica de não se apresentar como símbolo, mas como fato” (MIGUEL, 1998, p. 
01), e como não poderia deixar de ser, Figueiredo demonstrou através de inúmeros fatores, os 
motivos necessários para se fixar no ideário social da época como um grande administrador e 
líder político2. 

Logo que assumiu a Paraíba, Figueiredo cuidou para que a sua imagem se ligasse a de um 
“herói salvador3”, que em hora mais que oportuna surgiu como um bravo guerreiro e combatente 
dos males que assolavam o Estado4. Com o controle dos meios de comunicação e o apoio 
inconteste de seus pares, Conseguiu incutir no imaginário social da época a visão de si como um 
“homem providencial”, ou seja, “um indivíduo que fez o que era necessário fazer” (SILVA, 2017, p. 120), 
trazendo a modernidade, acabando com o comunismo que “ameaçava” a paz e a ordem do 
Estado e silenciando os velhos ódios, que tornavam infecunda a terra paraibana. 

Como se obstante, Figueiredo ainda teria sido agraciado com o “dom” da oratória, 
característica inata a grandes profetas e líderes de estado e se utilizando desse artificio, 

                                                           
*Graduada em História pela Universidade Federal da Paraíba e Mestre em História pelo Programa de Pós-graduação 
desta mesma instituição. <loyviaalmeida@homtail.com>. 
1 Concordamos com Raoul Giradert, quando este afirma que nenhuma definição do que venha a ser um mito 
político pôde esgota-lo ou englobar todo o seu conteúdo. 
2 Durante os anos em que este à frente do Executivo paraibano, Argemiro de Figueiredo iniciou uma série de 

grandiosas obras que chamavam a atenção pela suntuosidade de ousadia em realizar, dentre elas se destacam o 

Instituto de Educação, bem como a recuperação e construção de novas escolas, a criação da Radio Tabajara, os 

investimentos para diversificar a economia paraibana, tais como o apoio e incentivo a policultura e introdução do 

ciclo do Sisal, criação do abrigo para menores abandonados, Cozinha dietética e etc. ver Autoritarismo, repressão e 

propaganda: a Paraíba no Governo de Argemiro de Figueiredo (1937-1940), 2017  
3 Ver mitos e mitologias políticas, 1987. 
4 Sendo estes: A ameaça comunista, o atraso, a falta de infraestrutura, as disputas intra-oligarquicas. 



 

e-ISSN: 2359-2796, v. 18, n. 1, 2018. XVIII Encontro Estadual de História – ANPUH-PB 

 

384 

associando-o a enorme propaganda doutrinária e positiva que se fazia a seu respeito, o 
Governador/Interventor se tornou alvo dos mais devocionados elogios e das mais ferrenhas e 
duras críticas que um personagem político pode receber. 

Ao ser afastado da chefia do Executivo paraibano, Argemiro de Figueiredo viu o mito 
que se criou ao redor de sua imagem ser objeto de questionamentos, rejeição e censura. Seu 
sucessor, Ruy Carneiro, trabalhou de forma hercúlea, para arrancar das mentes paraibanas 
qualquer visão positiva a respeito do Argemirismo, ao mesmo tempo em que tentava tornar a si 
próprio um novo mito político, como passaremos a ver a seguir. 
 
A Guerra Inter-oligarquica: O Argemirismo por um fio 

 
Ao nosso ver, Argemiro de Figueiredo conseguiu se manter como liderança inconteste até 

1939, a partir de então as velhas rusgas e intrigas que assolavam o estado em 1935 voltaram à 
baila e com força total. O responsável por instigar cada vez mais a dissidência e o combate a 
Figueiredo foi ninguém menos que o filho do mártir João Pessoa, o senhor Epitácio Pessoa 
Cavalcanti de Albuquerque.  

Se João Pessoa tinha Argemiro de Figueiredo em alta conta, sendo este um dos que teve a 
responsabilidade de dar continuidade ao seu legado após o seu assassinato, seu filho, Epitacinho, 
elencou Figueiredo como seu inimigo pessoal5, pois de acordo com o jornalista Josué Sylvestre, o 
então Interventor era o obstáculo maior a pretensão do ambicioso Epitacinho em assumir o lugar 
que anteriormente fora ocupado por seu pai. 

 
Filho do presidente sacrificado e cuja morte foi um dos mais eficientes estopins da 
Revolução de 30, Epitacinho entendia que o lugar antes ocupado por seu pai, pertencia-
lhe por direito, ainda mais quando não havia necessidade de se submeter ao crivo das 
urnas; tudo se resumia a uma assinatura do supremo governante da Nação. 
(SYLVESTRE, 1993, p. 271). 
 

Uma série de fatores foram provocando o esgotamento do Argemirismo, dentre eles 
consta o panorama internacional com destaque para a Segunda Guerra Mundial, o que causava 
apreensão no mundo inteiro, inclusive na Paraíba; o desgaste natural da imagem do interventor a 
frente do Estado ao longo de já vários anos; e claro, as disputas internas entre o grupo 
argemirista e aquelas famílias excluídas do poder há tempos, a exemplo da própria família Pessoa 
e elementos da classe média, bem como advogados, médicos, jornalistas e intelectuais, 
(COUTINHO, 1988, p. 84) 

 
A partir de 1938, a administração Figueiredo começa a dar sinais de desgaste. Entre 
outros motivos, disputas inter-oligarquicas envolvendo dois grupos políticos: os 
liderados pelo interventor Argemiro de Figueiredo e os alijados do poder durante seu 
governo. (SILVA, 2013, p. 53). 
 

Ligado ao campo, Argemiro de Figueiredo possuía estreita relação com os coronéis do 
açúcar e do algodão, sendo ele próprio um coronel6. Durante a sua estadia no Palácio da 
Redenção, “os coronéis andavam de reúnas e esporas, tudo como se estivessem em seus currais. Sentiam-se em 
casa” (COUTINHO, 1988, p. 83). 

Seu jeito de fazer política que vinha contentando o Chefe da Nação e acomodando os 
interesses das várias facções oligárquicas passou a entrar em choque com a nova realidade 
demandada pelo Estado Novo. Esquecendo-se de conciliar com as alas provenientes do meio 
urbano, Figueiredo depositou toda a sua base de sustentação no interior, o que demonstrou-se 

                                                           
5 De acordo com Jean Patricio da Silva (2013, p.53), Epitacinho já era oposição a Argemiro de Figueiredo desde 
1935. Ver A construção de uma nova ordem: analise da interventoria de Rui Carneiro no estado da Paraíba (1940-
1945); nota 55. 
6 Seu neto, o Deputado Estadual Guilherme de Almeida, em conversa informal, em 2016, assim o definiu. 



 

e-ISSN: 2359-2796, v. 18, n. 1, 2018. XVIII Encontro Estadual de História – ANPUH-PB 

 

385 

ser como um grave equívoco, pois “o burocratismo do Estado Novo não se harmonizava com a estrutura do 
poder tradicional vigente” (GURJÃO, 1994, p. 189). 

Sabendo explorar essa pequena cisão dentro do Argemirismo, Epitacinho logo que se 
tornou Secretário de Educação – pasta criada apenas para si7 – tratou de fomentar intrigas e 
promover a articulação contra o então interventor, a fim de promover a sua derrocada. 

 
Epitacinho, veio a Paraíba, em busca de poder. Já anteriormente não tinha tido o 
tratamento que julgava merecer. O Govêrno prestigiando rancorosos inimigos de seu 
pai, não lhe inspirava a mínima simpatia. E iniciou um processo de difamações, 
denuncias, tudo rápido, com cobertura na imprensa sulista sem tréguas. (COUTINHO, 
1988, p. 84). 
 

Em abril de 1939 a situação entre Argemiro e Epitacinho não cabia mais reconciliação, 
sentindo-se traído por quem ajudou e trouxe para junto de si, Figueiredo extinguiu a Secretária de 
Educação e Cultura, na mesma velocidade com que tinha assinado o decreto criando-a, deixando 
assim claro que nem mesmo o filho do “imortal” João Pessoa, passaria a sua frente 

 
Argemiro foi drástico, como não poderia deixar de ser, sob pena de ficar desmoralizado 
perante seus auxiliares e junto ao poder central. Extinguiu a Secretária de Educação e, 
consequentemente, “tirou o tapete” de Epitacinho com ele no Rio de Janeiro. 
(SYLVESTRE, 1993, p. 272). 
 

Em documento público intitulado “Em Defesa do Meu Governo”, publicado no dia 25 
de janeiro de 1940, Argemiro de Figueiredo assim explica as suas atitudes para com aquele, que 
julga culpado de traição: 

 
Metia-se ele nas repartições extranhas a sua Secretária, copiava decretos, forjava dados e 
nas vésperas de viajar para o Rio de Janeiro, consultava várias pessoas, oferecendo-lhes 
o cargo de Interventor que, dizia ele, vagaria, com a minha queda no governo, que ele 
iria obter... 
Não era mais possível acreditar na palavra do homem, quando outra era a sua ação. 
Não era possível sobrepor públicas declarações de fidelidade a fatos de traição. Afastei-
o, então do meu governo, preservando-me a mim e ao Estado do seu contacto. 
Essa é a história do meu caso e a gênese a que aludo. Tivesse eu tolerado atos de traição 
de um meu auxiliar, ocupando função de imediata confiança, e não o houvesse 
destituído do cargo, o constrangimento a que me tenho submetido por amor a honra 
do meu nome posta em dúvida, tivesse eu preferido a dignidade da função que exerço 
uma transigência ilegítima, eu continuaria a ser o governo exemplar, paradigma de João 
Pessoa. Mas, assim não se deu, e o grande governo que eu era passou a ser a 
ineficiência, a incapacidade de a deshonra. (FIGUEIREDO, 1940, p. 10). 

 
Entretanto, Epitacinho também se utilizou de um documento para denunciar todos os 

atos que considerava serem arbitrários por parte do chefe do Executivo da Paraíba. O Dossiê 
intitulado Desmascarando um Mistificador – Erros e desmandos do atual governo da Paraíba 
(1935-1940), encaminhado a Getúlio Vargas em outubro de 1939 e transformado em livro no ano 
seguinte, casou um estrago irreparável no governo Argemirista. As críticas em tom ácido 
permeavam todos os aspectos do governo, desde o ponto de vista social até a questão 
administrativa, apontavam os crimes cometidos 

 

                                                           
7 A pasta de Secretária da Educação e cultura foi criada pelo decreto N° 1.193 de 16 de dezembro de 1938, sendo 
nomeado para o cargo Epitácio Pessoa Cavalcanti de Albuquerque, o Epitacinho. Sua nomeação, segundo o 
jornalista Josué Sylvestre era uma forma que Argemiro de Figueiredo buscava de agradar Getúlio Vargas. O Jornal A 
UNIÃO, trouxe matéria nos dias seguintes apresentando a satisfação do governo da Paraíba em ter junto de si, o 
filho daquele mais ilustre paraibano. No dia 20 de dezembro do mesmo ano, A UNIÃO trazia na capa a notícia: O 
BANQUETE OFERECIDO, ONTEM, NO “CLUBE ASTREIA”, AO DR. EPITACIO PESSOA 
CAVALCANTI. 
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Crimes contra vítimas indefesas, sim, que tombaram ensanguentadas pela fuzilaria dos 
trabucos de cangaceiros metidos na Polícia do Estado. Crimes contra a economia dos 
pobres espoliados pelas falências fraudulentas dos protegidos espertos. Crismes contra 
as finanças do Estado, nos desvios dos créditos, na utilização indevida de fundos 
especiais, na aquisição de prédios para presentes ao Interventor, nos peculatos 
caracterizados pelos recebimentos de verbas pessoais, antecipadamente, de uma só vez, 
como se verificou com a representação anual da interventoria. Crimes contra o futuro 
da Paraíba comprometida no seu bom nome, nas glorias de sua tradição, no equilíbrio 
das suas finanças e da sua economia pelos erros conscientes dessa administração tão 
incapaz quanto audaciosa. (ALBUQUERQUE, 1940, p. 08 e 09). 

 
No decorrer do livro denuncia, Epitacinho demonstrou uma grande quantidade de dados 

e documentos para corroborar a sua teoria a respeitos dos desmandos do atual governo da 
Paraíba. O inquérito foi aberto e o Interventor passou a ser alvo de investigação, o que talvez 
fosse algo demais para o inabalável Figueiredo aguentar. 

Orgulhoso de seu nome, liderança e da trajetória política que tinha construído até então, e 
ciente de toda dedicação e esforço feito para enquadrar a Paraíba dentro dos parâmetros 
preconizados pelo o Estado Novo, Figueiredo custava a crer que seria preterido a um “garoto” 
como Epitacinho. A investigação pela qual teria que passar pesou como a mais nefasta 
desconfiança por parte do Chefe da Nação a seu respeito e por mais que a imprensa local tentasse 
colocar panos quentes para encobrir a real situação, era impossível imaginar outro desfecho. 

Argemiro de Figueiredo, homem altivo e orgulhoso que era, colocou à disposição de 
Getúlio Vargas o seu cargo à frente do Executivo Paraibano, tentando assim sair de forma menos 
derrotada e mantendo o brio que lhe era possível em ocasião como esta. Foi exonerado do cargo 
em 28 de julho de 1940. 
 
A derrocada do Argemiro e o surgimento de um tertius8: Ruy Carneiro 

 
Se em 1935, Argemiro de Figueiredo sai de detrás das cortinas para ocupar o palco 

principal no show da política paraibana, ele também fora substituído por um homem, que até 
então não tinha uma expressão tão grande dentro da política do Estado. 

Afastado da Paraíba há alguns anos, Ruy Carneiro9 acabou sendo o eleito de Vargas para 
substituir Figueiredo a frente da interventoria paraibana. Quando consultado a respeito da crise 
que se desenrolava em seu Estado, Ruy Carneiro relata que: 

 
Getúlio me mandou chamar e fez uma série de perguntas sobre a Paraíba. Disse-me que 
estava disposto a modificar a situação do estado e, como Argemiro Figueiredo lhe havia 
escrito uma carta uma carta pedindo demissão, ele desejava concedê-la. Perguntou o 
que eu achava a respeito do interventor Argemiro Figueiredo. Dei o meu ponto de 
vista, declarando mesmo que, se eu fizesse acusações de desonestidade, coisas graves da 
conduta do dirigente dos destinos da minha terra, ao presidente da República, eu só 
poderia fazer se tivesse a certeza do que estava afirmando, e não podia fazê-lo. Havia 
apenas certos assuntos que Argemiro Figueiredo conduzia de uma maneira com a qual 
eu não estava de acordo. Essa foi minha resposta ao presidente. Ele perguntou: “Tu 
poderias dar-me alguns nomes para essa substituição?” Eu disse: “Vossa Excelência 
deseja brasileiros civis, militares ou paraibanos?” Ele respondeu: “Para a Paraíba, quero 
um paraibano e civil”. (CARNEIRO, 1977, p. 31). 

                                                           
8 Ver Morte e Vida das Oligarquias – Paraíba (1899-1945), 1994.  
9 De acordo com o Jornalista Marcus Odilon Ribeiro Coutinho, Ruy Carneiro era um “boa praça”, sempre solícito e 
atento aos gostos alheios conseguiu se firmar entre as várias rodas de conversa no Rio de Janeiro, mantendo-se nas 
graças de homens como José Américo de Almeida, Osvaldo Aranha e José Neves, de forma que, mesmo “vindo de 
uma família sem tradição política nem econômica, cavou o seu caminho com as próprias mãos. Abriu a picada. Comportou-se como um 
político igual a tantos que apareceram após a Revolução de 30. Mais hábil que os outros, não ficou apenas descansando dos enfados 
revolucionários em uma procuradoria. Quis também ter poder para nomear Procuradores.” (COUTINHO, 1988 p. 90). 
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E para a surpresa de todos, ou da maioria, em 29 de julho de 1940, Ruy Carneiro foi 
nomeado o novo Interventor da Paraíba. O jornal A União procurou demonstrar com a mais alta 
competência que as negociações para a substituição de um líder político por outro se dava dentro 
do maior espirito de cooperação e cordialidade possível. Em matéria publicada no dia 30 de 
julho, a jornal trazia uma carta dirigida a Argemiro de Figueiredo, explicando-lhe a causa da 
exoneração e a escolha do novo interventor: 

 
Ilustre amigo Dr. Argemiro de Figueiredo: - recebendo, há tempo, o seu pedido de 
exoneração do cargo de Interventor, bem compreendi o seu louvável proposito de não 
querer, pela permanência no Govêrno, contribuir para prolongar a delicada situação 
que se criara e dificultar a solução que fosse julgada mais aconselhável aos interesses e 
tranquilidade do nobre povo paraibano. 
Reconhecendo ser oportuna agora, a solução proposta pelo seu expontaneo pedido, 
resolvi conceder-lhe exoneração e substitui-lo por pessoa alheia aos dissídios e 
prevenções locais capaz de manter a necessária isenção de ânimo para administrar o 
Estado. 
Quero agradecer os seus bons serviços, a lealdade e a cooperação prestadas ao meu 
Govêrno e reiterar ao mesmo tempo a estima e apreço pessoal que sempre lhe 
dispensei. Cordiais saudações – Getúlio Vargas, Presidente da República. (A UNIÃO, 
31 de julho de 1940, p. 01). 
 

Todavia, essa plácida e fingida calmaria viria a ruir a partir do momento da chegada do 
novo Chefe do Executivo Paraibano. Ruy Carneiro, talvez para se afastar ao máximo de qualquer 
proximidade com o seu antecessor, acatou logo de aceitar a demissão de todo o secretariado que 
havia trabalhado com Argemiro de Figueiredo, substituiu os prefeitos de todos os municípios por 
pessoas desconhecidas do Estado, alegando que: 

 
Como havia dez anos que eu não tinha uma atuação direta no estado, porque vivia no 
Rio de Janeiro, tive muita cautela na organização do governo. Não queria ficar muito 
subordinado à possível política dos meus companheiros, dos meus amigos, que eram 
adversários de Argemiro, e não se davam com ele. (CARNEIRO, 1977, p. 28). 

 
Além disso deu continuidade a propaganda negativa iniciada por Epitacinho, a imagem de 

Argemiro de Figueiredo. A União não se cansava de propagar a ideia de uma crise financeira e 
econômica, herdades de uma administração débil e fraudulenta. Em matéria publicada “A 
VERDADE SEM DISFARCES”, o jornalista Osias Gomes tecia de forma caustica as críticas em 
relação a administração anterior, ao mesmo tempo que colocava em suas palavras a esperança de 
mudança para o Estado: 

 
Política administrativa de previdência e moderação, não entretida no ilusionismo de 
certas miragens enganosas da situação atual, somente folgada em teorias ou através dos 
vidros de aumento de bem azeitados instrumentos de propaganda, não deformada pelo 
pecadilho salomônico da vaidade ou exagerado amor das fachadas, mas bem ao 
contrário, destemerosa no conhecimento da verdade e preferindo um olhar com 
segurança na direção de um futuro que não está muito longe. A uma economia 
dispersiva e luxuriosa, ramalhuda de dispêndios suntuários, ostentativa de um sem 
número de repartições e cargos dispensáveis ou apenas ornamentais, preferir a 
orientação diametralmente oposta do bom senso, da poupança sem usura, da prudência 
e do comedimento exercidos sem sacrifício do interesse coletivo. Um meio termo entre 
a prodigalidade que é crime em finanças, e a estreitesa de visão, também susceptível de 
se transformar em ruinoso prejuízo. (A UNIÃO, 20 de agosto de 1940, p. 03). 

 
Embora Argemiro de Figueiredo e nem seus auxiliares fossem citado diretamente, as 

referências a suposta crise herdada pelo atual governo, enxovalhavam a sua administração, a 
mesma que por cinco anos foi motivo de elogios nos mais destacados jornais e revistas 
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nacionais10, e para piorar a situação, nenhum espaço na imprensa foi lhe fornecido para que se 
defendesse de tais acusações.  

 
Os anos de 1940 a 1945 configuraram para o ex-Interventor, um período de 
ostracismo, como também de perseguições feitas por parte do governo Ruy Carneiro, 
abrangendo questões complexas a exemplo da suposta dívida financeira a qual legou a 
Figueiredo, seu antecessor, como também a violenta censura ao qual Figueiredo passou 
a ser vítima, não sendo vinculada nenhuma matéria a respeito de Figueiredo, ou até 
mesmo qualquer pronunciamento público de Argemiro. (SILVA, 2013, p. 59). 
 

Se antes Argemiro de Figueiredo estava habituado ao cargo de censurador, agora tinha 
que se adaptar aos novos rumos da situação política paraibana, e isso caberia aceitar, que os 
destinos dos Estado não passavam mais, por suas hábeis mãos. 

Seu sucessor, Ruy Carneiro, trabalhou arduamente para impor a sua liderança e criar uma 
nova imagem vinculado ao governo. A reordenação das finanças, os cortes de gastos, a 
moralidade das contas públicas e o rompimento definitivo com a Igreja Católica – aliada máxima 
do Argemirismo – demonstravam o rumo que o Estado ia tomar. E sob esse novo cenário, papel 
importantíssimo teve a propaganda. 

Se durante os anos da Interventoria Argemirista, a propaganda tinha sido uma ferramenta 
de controle ideológico e doutrinação, durante a liderança Ruysta, ela continuou sendo utilizada 
para passar a imagem positiva do líder local, em plena comunhão com o seu povo e os 
parâmetros estabelecidos pelos ditames nacionais. Sendo assim, “era criada a imagem de um político 
paternalista, de benfeitor dos pobres, ou seja, um político popular.” (SILVA, 2013, p. 67), que tentava 
impor a visão de uma Paraíba mais dinâmica, racional e moderna. 

 
Na sua equipe, não havia um só homem rural. Eram todos da cidade, saídos da classe 
média, ávidos pelos bons lugares do Estado, do empreguismo federal, e sedentos do 
convívio palaciano. Recuperarão a casa cujas as portas Argemiro lhes tinha fechado. 
Esse convívio com o poder, custou ao Estado da Paraíba, os olhos da cara. 
(COUTINHO, 1988, p. 90). 

 
De fato, assim como o calendário festivo do Argemirismo11, o criado por Ruy Carneiro não 

deixou passar nenhuma comemoração, que não houvesse a distribuição de doces e outras coisas 
mais. 

As programações do 16 de agosto12 seguia praticamente a mesma linha do seu 
antecessor: alvorada, desfiles, revista as tropas, retretas e inaugurações de obras. Nos 
meios de comunicação e nas escoas, faziam-se preleções biográficas sobre o interventor 
ressaltando as “grandezas” do passado do estadista e suas realizações presentes no 
comando do governo paraibano. Quatro dias depois, Ruy Carneiro era homenageado 
mais uma vez, em decorrência de seu aniversário natalício. (AIRES, 2012, p. 87). 

 
Identificado como um político populista, Ruy Carneiro tratou de fazer dele, juntamente 

com a propaganda a sua base de sustentação mais forte. A liderança carismática de Ruy Carneiro e 
Alice encontravam um terreno fértil para manobrar de forma significativa essas massas. O populismo teve em Ruy 
Carneiro um dos seus melhores representantes. (SILVA, 2013, p. 65). 
 
Conclusão 

 
Em nossa visão não conseguimos enxergar realmente uma grande descontinuidade entre a 

pratica do fazer político entre Argemiro de Figueiredo e Ruy Carneiro. É claro que os meios 

                                                           
10 Ver Autoritarismo, Repressão e Propaganda: o Governo de Argemiro de Figueiredo (1937-1940), 2017. 
11 Ver Autoritarismo, Repressão e Propaganda: O Governo de Argemiro de Figueiredo (1937-1940), 2017. 
12 Data escolhida para comemorar o Aniversário de governo de Ruy Carneiro. Ver Cenas de um Espetáculo Político: 
poder, memoria e comemorações na Paraíba (1935-1945), 2012. 
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utilizados por ambos diferem em muitos pontos, mas tentavam alcançar o mesmo fim: a 
legitimidade em se manter no poder. 

Se Figueiredo fora acusado de agradar os amigos e perseguir duramente os inimigos, tal 
premissa não foi negada a Ruy Carneiro. O próprio Argemiro de Figueiredo e seus 
correligionários foram perseguidos politicamente e mantidos afastados dos meios de 
comunicação como fizemos questão de demonstrar nesse breve artigo. 

Já quanto aos amigos pessoais, os mesmo favorecimentos presentes na política 
Argemirista podem ser encontrados dentro do governo Ruysta, uma vez que este também 
empregou os seus próprios amigos dentro do governo que aos poucos foi montando 
(COUTINHO, 1988, p. 91). 

A propaganda continuou sendo explorada de forma ardilosa a fim de manter a ideia de 
unidade, paz e consenso dentro do Estado, assim como se fazia na interventoria anterior. A 
grande diferença realmente residia na personalidade dos sujeitos políticos em questão, e na sua 
base de governo. 

Argemiro de Figueiredo, coronel, homem do campo e fiel as suas raízes procurou manter 
junto de si ao longo dos cinco anos de seu governo a grande bancada algodoeira e açucareira do 
Estado, dividindo assim a Paraíba em satrapias e entregando-as aos seus amigos (COUTINHO, 
1988, p. 83) e afastando e perseguindo os seus inimigos. Já seu sucessor, homem da cidade, 
formado fora dos currais eleitorais da Paraíba, acostumado com os grandes salões do Rio de 
Janeiro, e sempre pronto a participar das rodas palacianas com simpatia e bom humor, trouxe um 
frescor ao Estado. Homem pacato, bem apessoado e simples, Ruy Carneiro conquistou aos 
poucos os paraibanos com o seu jeito inovador de moço da cidade, procurando se cercar dos grupos 
políticos afastados do poder desde 1935, e restabelecendo relações com a família de João Pessoa, 
e com os vários setores da classe média urbana que tinham uma participação política pífia até 
então. 

Se o primeiro passou para história local como o mais profícuo administrador da Paraíba, o 
segundo despontou como o “bom”.  De nossa parte, acreditamos que o mito político que se 
criou em torno desses dois personagens históricos, remontam, a nosso ver, a uma necessidade 
presente na historiografia paraibana em avultar e tornar grandes, personagens da política 
paraibana, a fim de heroicizar as suas ações, de forma a transforma-los em modelos e padrões de 
uma época, “há muito feliz”. 
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ATUAÇÃO DO SERVIÇO NACIONAL DE INFORMAÇÃO (SNI) NO MEIO 
ACADÊMICO: A VIGILÂNCIA SOBRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

(1979 - 1985)1 
Elissandra Maria Costa Dias2 

 
INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho é o resultado de pesquisa, ainda em curso, empreendida no projeto 
ligado ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), cujo título é: A 
Sociedade Civil Sob Vigilância: A Atuação do Serviço Nacional de Informação (SNI) na Paraíba 
(1964-1985), sob a orientação do Professor Doutor Paulo Giovani Antonino Nunes; os 
processos aqui analisados estão contidos no plano específico: Atuação do Serviço Nacional de 
Informação (SNI) na Paraíba: A vigilância sobre a Universidade Federal da Paraíba (1964-1985). 

Tendo por base o plano mencionado e as pesquisas feitas por meio de revisão 
bibliográfica e empírica nos documentos do Fundo SNI – Agência Pernambuco –, arquivados e 
reunidos no acervo da Comissão Estadual da Verdade e Preservação da Memória do Estado da 
Paraíba, este trabalho visa dar destaque à vigilância praticada pelo Serviço Nacional de 
Informação (SNI) no âmbito da Universidade Federal da Paraíba, bem como dos seguimentos 
que compõe a comunidade acadêmica: alunos, professores e funcionários. 

Os documentos avaliados e escolhidos para a construção deste artigo, giram em torno de 
datas que vão de 1979 a 1985, período inserido no processo de abertura política “lenta gradual e 
segura”, iniciada em 1974 durante o governo Ernesto Geisel (1974-1979) e continuada com o 
governo do general João Baptista de Figueiredo (1979-1985). Tal abertura é caracterizada por 
uma  
liberalização que caminhava dentro dos limites e retrocessos impostos pelo governo militar, 
porém, marcada por eventos relevantes no cenário político brasileiro, a exemplo da revogação do 
Ato Institucional Nº 5 (AI-5) e promulgação da Lei da Anistia (1979). Podemos destacar, junto a 
isso, o aumento da oposição e pressão de setores sindicais e estudantis que objetivavam o retorno 
pleno à democracia. Apesar da parcial flexibilização, a documentação examinada, fornece diversas 
amostras de vigilância à sociedade civil e a comunidade acadêmica praticadas no período em 
questão.  

Quanto a perspectiva teórico-metodológica, este trabalho leva em consideração os 
pressupostos estabelecidos no campo da renovação da História Política; renovo que passou por 
um processo de ampliação de abordagens, rompendo assim, com uma narrativa considerada 
factual e elitista. 

De fato, a renovação da história política foi grandemente estimulada pelo contato com 
outras ciências sociais e pelas trocas com outras disciplinas. É uma verdade geral a 

                                                           
1 Trabalho vinculado ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), no projeto do Professor 
Doutor Paulo Giovani Antonino Nunes, do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em 
História da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), de título A sociedade civil sob vigilância: atuação do Serviço 
Nacional de Informação (SNI) na Paraíba (1964-1985). Os planos específicos deste projeto trazem os respectivos 
títulos: Atuação do Serviço Nacional de Informação (SNI) na Paraíba:  A vigilância sobre a Universidade Federal da 
Paraíba (1964-1985) e Atuação do Serviço Nacional de Informação (SNI) na Paraíba: A vigilância sobre a Imprensa 
na Paraíba (1964-1985). 
2 Graduanda em História pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB).  
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utilidade, para todo ramo do saber, de abrir-se a outros e acolher contribuições 
externas, mas o objetivo da história política, sendo por sua natureza interdisciplinar, 
torna isso uma necessidade mais imperativa que em outros casos. É impossível para a 
história política praticar o isolamento. (REMOND, 1996, p. 29). 
 

Um diálogo com a História Cultural também é feito, através do conceito de cultura 
política, conceito este compreendido segundo a seguinte lógica explicativa: 

 
Conjunto de valores, tradições, práticas e representações políticas partilhadas por 
determinado grupo humano, que expressa uma identidade coletiva e fornece leituras 
comuns do passado, assim como fornece inspiração para projetos políticos 
direcionados ao futuro. (MOTTA, 2009, p. 21). 
 

Sobre a documentação utilizada neste trabalho é de fundamental importância que se 
compreenda que a mesma faz parte do que é conhecido por “documentos sensíveis”; isto porque 
o conjunto de documentos trabalhados estão inseridos na lógica de produção que serviu a 
repressão, como bem mostra Bauer e Gertz (2013), acrescentando a esse tipo de documentação 
um maior cuidado no trato, pelo fato desses documentos afetarem, de forma direta, a sociedade 
em que foram produzidos e recuperados. (BAUER; GERTZ, 2013, p.178). 
 
SERVIÇO NACIONAL DE INFORMAÇÕES (SNI) 

 
Com a chegada dos militares ao poder através de um golpe que ocorreu entre os dias 31 

de março e 1º de abril de 1964, o discurso de manter a segurança diante da ameaça subversiva e 
estabelecer a democracia ganhou força; com isso, houve a promulgação do Ato Institucional Nº 1 
(AI-1), que serviu para limitar os poderes do Congresso Nacional, aumentar os do Executivos, 
cassar mandatos e legitimar as bases para os Inquéritos Policiais Militares (IPMs), que tinham o 
objetivo de investigar a vida de civis e militares que fossem vistos como ameaças. Assim, de 
forma a aumentar e facilitar o processo de investigação, é criado em 13 de junho 1964 o Serviço 
Nacional de Informações (SNI). Este serviço estaria responsável por “subsidiar o presidente da 
República na orientação e coordenação das atividades de informações e contrainformações e 
promover a difusão adequada das informações.” (BRANDÃO, 2001, p. 52). 

Vale frisar que anteriormente à criação do SNI, expressões do que apontariam para um 
futuro serviço secreto já se delineavam no Brasil. Segundo Lucas Figueiredo (2005), em 
novembro de 1927, durante o governo do presidente Washington Luís, foi instituído o Conselho 
de Defesa Nacional, que estava apoiado no direito de investigar a vida pessoal de adversários 
políticos do presidente e de espionar operários em greve. Ainda segundo o autor, o Conselho de 
Defesa Nacional sofreu algumas modificações a partir de 1934, com Getúlio Vargas, mas, 
contudo, o estado embrionário do que poderia ser um serviço secreto permanecia. Em 1946, 
levando em consideração a conjuntura mundial pós-Segunda Guerra, foi criado oficialmente pelo 
presidente Eurico Gaspar Dutra o Serviço Federal de Informações e Contra-Informações – 
SFICI.   

Questionou-se o SFICI no tocante à sua eficiência enquanto serviço de segurança, e 
também, devido ao fato de em alguns momentos, expressar lealdade ao presidente, João Goulart. 
O serviço descobriu articulações conspiratórias contra o governo, e, apesar do trabalho no que 
concerne às descobertas em questão, não se pode deixar de mencionar que, por vezes, as 
informações se perdiam antes de chegarem ao presidente, devido ao fato do serviço não ter 
autonomia para entrar em contato com João Goulart diretamente. (FIGUEIREDO, 2005, p. 
114). A partir disso, embora o SNI, após sua criação, aproveitar parte considerável da 
documentação produzida, compreende-se que o SFICI foi considerado ineficaz diante dos 
objetivos propostos pelo novo regime, o que serviu de estímulo para a criação de um serviço que 
fosse verdadeiramente operativo. Dessa forma, o general Golbery do Couto e Silva, um dos 
principais teóricos da Doutrina de Segurança Nacional, recomendou a criação de um novo 
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serviço de informações, com o objetivo de auxiliar o regime que havia ascendido ao poder, sendo 
ele mesmo o principal idealizador. Esse novo mecanismo de informações ficou conhecido como 
o Serviço Nacional de Informações. 

O SNI é caracterizado por sua indispensável importância durante todo o período da 
Ditadura, porém, não se articulava sozinho; existiram outros mecanismos de informação e 
inteligência que colaboravam com o regime, a exemplo do Centro de Informações, da Marinha 
(CENIMAR), criado em 1957; o Centro de Informações do Exército (CIE) criado em 1967; a 
Escola Nacional de Informações (EsNI) criada em 1971, e o Centro de Informações de 
Segurança da Aeronáutica (CISA), reformulado em 1970. Com a criação do Sistema Nacional de 
Informações – SISNI, proveniente da necessidade de aperfeiçoamento da rede informações sob a 
concepção de “guerra revolucionária”, que foi endossada através do AI-5, em 1970, toda a 
comunidade de informações, incluindo o SNI passou a integrá-lo, sendo, então, seu principal 
órgão e o grande responsável por manter o Estado informado sobre as mais diversas atividades 
praticadas por civis e militares.  

Ainda levando em consideração a complexidade da rede de informações, destacamos a 
existência das Divisões de Segurança e Informações (DIS), que são oriundas do processo de 
ampliação do SNI e do aproveitamento das antigas seções do Conselho de Segurança Nacional, 
que operava desde de 1930. As Divisões de Segurança e Informação, que passaram a funcionar 
sob a coordenação do SNI a partir de 1970, estiveram ligadas aos Ministérios que compunham o 
governo, e aliado a elas, as chamadas Assessorias de Segurança e Informações (ASI) ou 
Assessorias Especiais de Segurança e Informações (AESI) que estavam inseridas em repartições 
públicas e universidades federais. A função das DIs girava em torno de assessorar os ministérios 
nos assuntos referentes à segurança, sendo, geralmente, os diretores dessas divisões, oficiais 
reformados das Forças Armadas. 

 
Funcionando no mesmo espaço físico dos órgãos públicos a que eram ligadas, as DSI e 
as ASI procuravam cultivar um clima de mistério em torno de si, mantendo segredo 
sobre suas atividades e colocando placas em suas portas onde se lia: „Proibido pessoas 
estranhas ao serviço‟. (FIGUEIREDO, 2005, p. 158). 
 

Em relação ao alcance considerável do SNI, se entende que a abrangência da cobertura 
do serviço se dava por meio de uma Agência Central, localizada no Distrito Federal e por 
Agências Regionais, espalhadas entre as principais cidades do Brasil. O aparato de organização, 
investimentos e coordenação, proporcionou ao serviço largas condições de atuação nos estados 
da federação. Apesar disso, o SNI, em princípio, é tido como um órgão que tencionava munir a 
presidência quanto a serviços de inteligência, informações e contrainformações, sendo arriscado 
afirmar que este órgão foi absolutamente responsável por toda a repressão praticada por meio de 
operações de segurança. 

 
O SNI possuía larga margem de ingerência em diversos assuntos, pois os órgãos de 
informações sob sua superintendência espraiavam-se pelos diversos níveis e áreas da 
administração pública. Em relação aos órgãos dos ministérios militares, porém, o SNI 
podia apenas exercer ação normativa, doutrinária e de direção, não lhe cabendo aprovar 
ou fiscalizar suas ações. (FICO, 2001, p. 81). 
 

Dessa maneira, entendemos o quão é notória a relevância do Serviço Nacional de 
Informações no que se diz respeito à manutenção e permanência dos militares no poder, indo 
além de um simples órgão de informações, mas configurando-se como atuante em todo o país, 
supervisionando, coordenando, desenvolvendo atividades, recolhendo informações e subsidiando 
os interesses políticos e ideológicos dos militares.  

 
 

O SNI E AS UNIVERSIDADES 
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Sabendo que as universidades se constituem como lugar oportuno para reflexão, 

questionamentos e formação de grupos políticos e militantes, o meio acadêmico não saiu imune 
da “Operação Limpeza” empreendida no momento inicial do regime e nem do posterior 
processo de repressão e vigilância; com isso, movimentos estudantis foram duramente 
perseguidos em todo o Brasil, assim como o ensino que questionasse a ordem vigente. 

 
Os direitos eliminados dos estudantes em luta no Brasil vierem praticamente no 
imediato pós golpe civil-militar. A lei Suplicy de Lacerda, que entra em vigor em 
novembro de 1964, colocou as entidades representativas dos estudantes a cargo do 
Ministério da Educação, dessa maneira desestruturando a organização estudantil. A 
União Nacional dos Estudantes (UNE), União Metropolitana dos Estudantes (UME), 
União Brasileira de Estudantes Secundários (UBES), as Uniões Estaduais de Estudantes 
Secundários (UEEs), e outras representações estudantis foram substituídas por 
Diretórios Acadêmicos (Das), Diretório Central dos Estudantes (DCE), Diretório 
Estadual dos Estudantes (DEE), enfim, por diretórios universitários e estaduais 
controlados pelo Ministério da Educação. Centralizar as instituições de representação 
estudantil significava obter controle sobre as ações dos estudantes. [...] 
(NASCIMENTO, 2014, p. 246-247). 
 

 As universidades foram alvos primordiais dos militares, pois para estes, as instituições 
universitárias haviam se tornado ninhos de proselitismo das propostas revolucionárias e 
recrutamento para as esquerdas, além de se constituírem como um dos focos principais da 
ameaça comunista. Com base nesta suposta ameaça e com a promulgação dos Atos 
Institucionais, especialmente o AI-5, a vigilância às universidades e àqueles que faziam parte das 
mesmas ganha força e legitimidade, levando o segmento a estar na mira investigativa do Serviço 
Nacional de Informações. 

Com já mencionado, a partir de 1970, com o propósito de aperfeiçoamento da rede de 
informações, o Sistema Nacional de informações (SISNI) foi criado em 1970, assim como os 
Sistemas de Informações dos Ministérios Civis, Militares e outros órgãos setoriais3. Seguindo a 
lógica de aperfeiçoamento do sistema e do aumento da vigilância por meio do AI-5, foram 
instituídas nas universidades as Assessorias Especiais de Segurança e Informações (AESIs ou 
ASIs), que visavam assessorar o SNI nos campi, levantando informações sobre os perfis de 
professores, alunos e funcionários; alertando sobre possíveis “subversivos” e precavendo as 
universidades diante da ameaça representada por meio de antecedentes do indivíduo que se 
configurava como alvo, ou através de alguma atividade considerada suspeita que havia sido 
recentemente praticada pelo mesmo.  

De forma geral, as AESIs presentes nas universidades nasceram do contexto do AI-5 e de 
demandas que ambicionavam a facilitação da comunicação com as universidades. Dessa forma, as 
referidas assessorias foram criadas a partir de 1971 através da aprovação do Plano Setorial de 
Informações do MEC; no entanto, em algumas universidades, dado o contexto da rebeldia 
universitária de 1968, já existiam agências de informação funcionando nas reitorias que eram mais 
“entrosadas” com órgãos de segurança.4  

Nesse sentido, reitorias de instituições como a Universidade de São Paulo (USP), 
Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 
ganharam destaque no que alude à comunicação com órgãos de segurança e presença de agências 
de informações. Ao longo da década de 1970, todas as universidades federais existentes contavam 
com a colaboração de assessorias de informações, assim como algumas estaduais e órgãos ligados 

                                                           
3 COMISSÃO ESTADUAL DA VERDADE E DA PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DO ESTADO DA 
PARAÍBA. Relatório Final. João Pessoa, A União, 2017, p. 158. 
4 MOTTA, Rodrigo Patto Sá. As universidades e o regime militar Cultura política brasileira e modernização 
autoritária. Rio de Janeiro: Zahar, 2014, p. 195 e 196. 
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ao MEC, como a Capes e o CNPq, que estava submetido a forte controle militar, chegando a ter 
um general como presidente.5 

As Assessorias Segurança e Informações dispunham de uma estrutura de funcionamento 
na qual havia um chefe coordenador, que também era representante, e duas seções; uma de 
informações e outra administrativa. Embora nem todas as assessorias espalhadas pelo país 
funcionasse de forma plenamente igual, em tese, as ASIs operavam com até oito servidores, 
funcionando em salas da própria reitoria6. Além disso, tinham a finalidade de auxiliar os reitores 
das universidades, estando subordinadas aos mesmos. Portanto, eram os reitores os responsáveis 
por nomeações de cargos que fossem previamente autorizadas pela DSI e pelo pagamento de 
salários, por exemplo.  

Segundo a documentação oficial, as Aesis universitárias eram órgãos subordinados aos 
reitores e encarregados de assessorá-los nos assuntos relativos à segurança nacional e 
informação. No entanto, elas estavam sujeitas a orientação normativa e supervisão da 
DSI/MEC – por vias indiretas, ao SNI. Por isso, muitas vezes, as assessorias serviam 
para exercer pressão e controle sobre as reitorias, ações provenientes da cúpula do 
Estado e dos próprios serviços de informação. Segundo as normas oficiais, era papel da 
Aesi: a) produzir informações necessárias às decisões dos reitores; b) produzir 
informações para atender às determinações do Plano Setorial de Informações; c) 
encaminhar à DSI informações por ela requisitadas. (MOTTA, 2014, p. 198). 
 

Diante do que foi exposto, é possível compreender o fundamental papel que as 
Assessorias de Segurança e Informações desempenharam na coleta de informações, vigilância aos 
campi universitários, serviço à censura e demais formas de repressão à ideias e movimentos 
políticos.  

 
VIGILÂNCIA NA PARAÍBA 
 

A vigilância exercida pelo SNI, através da complexa e extensa rede de comunicação que 
ligava órgãos federais, estudais e municipais, e ainda contava com a cooperação e a apoio de parte 
da sociedade civil, foi de grande importância no processo de manter o governo “provido” de 
informações. 

Examinando a documentação do Fundo SNI – Agência Pernambuco, nota-se, que de 
forma geral, os documentos são referentes, majoritariamente ao Estado de Pernambuco, 
contudo, como a Agência Pernambuco tratava da vigilância para além do próprio estado, 
desempenhando papel em outras localidades, como Rio Grande do Norte, Paraíba e Alagoas, é 
percebida a considerável presença de documentos referentes a Paraíba. Os documentos em 
questão trazem informações através de históricos, prontuários, juízos sintéticos e resumos de 
caráter informativo acerca de indivíduos considerados suspeitos; instituições; reuniões; sindicatos; 
organizações religiosas; partidos de oposição e situação; imprensa; eventos culturais; movimento 
estudantil; funcionários públicos, dentre outros segmentos e situações. 

O conteúdo explanado através dos documentos até então analisados, se referem a dados 
acerca de indivíduos, no qual aparecem prontuários sintéticos ou completos acerca de posições 
políticas e ideológicas; junto a isso, relatórios sobre o funcionamento interno e financeiro de 
órgãos públicos, a exemplo da Universidade Federal da Paraíba; relatórios de reuniões 
organizadas por indivíduos ligados a partidos políticos, imprensa paraibana, movimentos 
estudantis, movimentos sociais, movimentos do campo e religiosos. Além do já aqui exposto, as 
informações trazidas fazem menção a irregularidades e corrupções no setor público que deveriam 
ser urgentemente investigadas e a situações consideradas subversivas.  

Vale salientar que, apesar da documentação observada apresentar em grande parte uma 
forte oposição a manifestações e organizações que demonstravam algum tipo de ligação com a 

                                                           
5 Idem. p. 197. 
6 Idem. p. 199. 
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esquerda política - que por vezes é apresentada como nociva e digna de ser duramente 
combatida; alguns dos documentos analisados apontam que indivíduos apoiadores do regime 
militar, bem como partidos e imprensa estiveram sob vigilância. Com isso, se constata que o 
serviço atuou exercendo vigilância aos variados setores da sociedade. 

 
ATUAÇÃO DO SNI NA UFPB 
 

Entre as universidades que dispunham de serviços de segurança e informações anterior ao 
ano de 1970, quando foi aprovado o Plano Nacional de Informações (PIN), nascido do processo 
de ampliação do SNI, destaca-se a Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Além de estar entre 
as precursoras no que tange a utilização de tipo de serviço, a UFPB possuiu uma AESI 
considerada atuante e modelo na primeira metade dos anos 1970, devido ao seu regimento 
interno bem organizado. (MOTTA, 2014, p. 196). O referido regimento foi aprovado em março 
de 1971 pelo reitor Guilardo Martins Alves, e dentre as competências presentes, podemos frisar 
as seguintes: 

1)Coletar dados necessários aos estudos e planejamentos relativos à Segurança 
Nacional, particularmente aos que se referem à mobilização nacional, de conformidade 
com a orientação recebida da Divisão de Segurança e Informações do Ministério da 
Educação e Cultura. 2) Coordenar e supervisionar a execução do Plano Setorial de 
Informações; 3) Produzir informações necessárias ao Reitor da UFPB; 4) Executar 
outras missões referentes à Segurança Nacional; 5) Acompanhar o desenvolvimento da 
Política Nacional no seu amplo sentido; 6) Desenvolver o serviço de contra-
informações, nos diversos campos ao seu alcance, tais como: teatro-rádio-cinema-
revista- etc. (Relatório Final da Comissão Estadual da Verdade e Preservação da 
Memória do Estado da Paraíba, 2017, p. 169). 

  
A documentação observada nos mostra a existência de documentos que foram 

produzidos diretamente pela AESI/UFPB, tal como a presença de outros documentos que 
apontam a origem dos mesmos para o IV Exército, para a Agência Recife (ARE) e Agência 
Central (ACE), evidenciando o contato, no que concerne a troca de informações, entre os 
setores. Os materiais em questão trazem informes sobre o perfil ideológico e extenso histórico de 
estudantes, professores e funcionários, especialmente aqueles que estavam prestes a assumir 
cargos na universidade. Irregularidades, infiltração de comunistas no campus, relatórios 
financeiros e relatórios sobre os eventos ocorridos nas dependências da UFPB também estão 
inseridos.  

Em maior parte, no que diz respeito ao exame ideológico, os documentos buscam 
referências políticas da pessoa investigada, como é o caso do documento 
ARE_ACE_1867_81.pdf (Informação Nº 140/ 80/ ASI/ UFPB/ 1981), de 23 de junho de 
1981, que afirma que o professor colaborador Cícero Agostinho Vieira, do departamento de 
Educação de Humanidades do Campus II da UFPB de Campina Grande/PB, era adepto de uma 
posição ideológica “esquerdista” e era contrário a “Revolução de março de 1964”, sendo 
necessário, portanto, o exame da ficha individual do professor e currículo, disponível em anexo, 
para concluir se existia algum tipo de atividade subversiva praticada por ele. Na data de 25 de 
junho de 1981, o documento, ARE_ACE_1867_81.pdf  (Informação Nº 189/ 81/ SI/ 
DPF/PB) que trata do mesmo assunto e faz referência ao primeiro documento, constata que 
nada foi registrado, até o momento da produção do informe, acerca do envolvimento do 
professor colaborador com atividades subversivas; no entanto, ainda assim, um longo histórico 
do investigado é trazido em anexo. 

A necessidade de apurar informações sobre os posicionamentos políticos e ideológicos 
dos integrantes da UFPB, fazia parte da inclinação anticomunista predominante nas agências de 
informações, principalmente se levarmos em consideração que o comunismo representava, 
segundo os militares, uma ameaça à democracia e a estabilidade do país. Atrelado a isso, a cultura 
conservadora também predominante, servia de motivação no processo de levantamento de 
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informações e vigilância; era necessário, segundo alguns dos documentos averiguados, que os 
integrantes e, sobretudo, os recém ingressos na UFPB apresentassem um perfil alinhado com o 
bom funcionamento da universidade.  

Isto posto, não é incomum encontrar documentos que afirmem que determinados 
indivíduos, primordialmente aqueles que possuíam ou possuíram em algum momento da vida, 
ligações políticas com a esquerda, eram usuários de entorpecentes ou que praticavam, de maneira 
geral, atos considerados moralmente incorretos7. O documento ARE_ACE_5553_83.pdf 
(Informação Nº 0022/ 16/ ARE/ 83), que tem como assunto: “Atividades subversivas em 
Campina Grande/PB”, traz a seguinte constatação: 

 
FERNANDO GARCIA DE OLIVEIRA; Cargo: Professor de Economia e 
Administração da UFPB;); Militância política: PT (Trotskista). Outros dados: É viciado 
em drogas. Atua em movimentos sociais no campo, conflitos na Zona da Mata e no 
meio artístico. 
IOLANDA CASAGRANDE; Cargo: Vice-Coordenadora do curso de Economia; 
Militância política: PCB; Outros dados: É viciada em drogas. Atua no movimento de 
mulheres e no meio artístico (Teatro Municipal). É ligada ao PMDB/PB. 
IVONY LÍDIA MONTEIRO SARAIVA; Cargo: Coordenadora do curso de 
Economia; Militância política: PCB; Outros dados: É viciada em drogas. Atua junto a 
militantes do PCB. Participa, ativamente, da Associação dos Professores e movimento 
das mulheres/PB. 
JOÃO OTÁVIO P. DE B. JÚNIOR; Cargo: Professor da UFPB; Militância política: 
PT (Trotskista). Outros dados: É viciado em tóxicos. Atua junto a conflitos de terras, 
meio artístico e Associação dos Professores. (FUNDO SNI – Agência Pernambuco - 
ARE_ACE_5553_83.pdf; Informação Nº 0022/ 16/ ARE/ 83) Acervo da Comissão 
Estadual da Verdade e Preservação da Memória do Estado da Paraíba. (Grifos nossos). 

 
As gradativas mudanças ocorridas no quadro político brasileiro advindas do processo de 

abertura política, não foram suficientes para extinguir ou diminuir de forma significativa a 
vigilância praticada por meio das ASIs nos campi universitários. Considerando o retorno 
paulatino das articulações de movimentos estudantis e de associações sindicais de professores, a 
partir das décadas de 1970 e 1980 no Brasil, é possível compreender a permanência e até mesmo 
recrudescimento da vigilância empreendida por intermédio das agências de segurança e 
informações.  

Diante disso, na UFPB, os documentos observados expõem informações acerca de 
eventos organizados e demais movimentações consideradas suspeitas de estudantes que eram 
membros integrantes de centros acadêmicos, do DCE ou que haviam tido ligações passadas com 
partidos de esquerda ou ações estudantis tidas como subversivas. A mesma lógica se aplicava a 
funcionários e professores, em especial, os participantes da ADUFPB-JP e ADUFPB-CG.  

O documento ARE_ACE_1425_80.pdf (Informação Nº 004/ 732/ ARE/ 80) da nota 
de um evento ocorrido no ano de 1980 na UFPB, e o informe, além de mencionar as falas de 
alguns dos principais participantes do evento, dentre eles, um representante da União Nacional 
dos Estudantes (UNE), descreve quais atividades (peças, júri simulados, filmes etc.) ocorreram 
até o fim da referida manifestação: 

 
Por volta das 09:00hs realizou-se o debate onde foi analisado as ações da Reitoria sobre 
as eleições estudantis impostas pelas mesmas. Compareceram ao evento cerca de 50 
pessoas. A mesa que dirigiu os trabalhos ficou composta por Bethônio Job e Meira, 
Presidente do DCE Livre/UFPB; Aldo Rabelo, Secretário Geral da UNE; Luiz Alencar 
Andrade Falcão (LULA), vice-presidente Norte/Nordeste/UNE; João Maurício Neves, 
Pró-Reitor para assuntos comunitários; Paulo Ignácio Fonseca de Almeida, Presidente 
da ADUFPB/JP e Ivan Rocha Neto, Pró-Reitor de pós-graduação. 

                                                           
7 Vale ressaltar que, independente do uso ou não de entorpecentes pelos citados nos documentos encontrados, o 
objetivo era de desqualificar o vigiado. 
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Por achar ilegais as eleições de novembro para do DCE, a estudante Neuzimar Socorro 
Sobral da Silveira afirmou que a refeição servida no restaurante universitário é de 
péssima qualidade, falou sobre as prisões dos estudantes ocorridas no dia 31 de abril 
para 1 de maio e todas as arbitrariedades que ocorreram com os estudantes. Na 
oportunidade, o Pró-Reitor para assuntos comunitários fez a defesa do Reitor que foi 
encarada pela estudante como pura e simples demagogia. (FUNDO SNI – Agência 
Pernambuco ARE_ACE_1425_80.pdf; Informação Nº 004/ 732/ ARE/ 80) Acervo 
da Comissão Estadual da Verdade e Preservação da Memória do Estado da Paraíba. 

 
Outra amostra de vigilância a estudantes é encontrada no documento 

ARE_ACE_1482_80.pdf (Informação Nº 9/ 80-E/ 2), que data do ano de 1980, no qual 
consta registro de indeferimento de matrícula devido aos antecedentes do aluno investigado: 

 
A UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA cancelou a matrícula de 
ARIOSVALDO DA SILVA DINIZ, tendo em vista os antecedentes do mesmo, que o 
apontam como participante de reuniões subversivas e ser suspeito de participar de 
treinamento de guerrilha. Foi julgado e condenado pela Auditoria da 7ª CJM à pena de 
1(um) ano de detenção, sendo, posteriormente, absolvido pelo STM. 
Impetrado mandato de segurança contra a UFPB, ARIOSVALDO obteve ganho de 
causa, graças ao beneplácito do Juiz Federal Ridalvo Costa, que entendeu não ser o 
referido elemento prejudicial ao “clima de harmonia que deve existir na Universidade 
como instrumento da formação intelectual da mocidade brasileira”, contrariando 
jurisprudência firmada a respeito, que considera ilegítimo o emprego do mandato de 
segurança naquelas circunstâncias. (FUNDO SNI – Agência Pernambuco - 
ARE_ACE_1482_80.pdf; Informação Nº 9/ 80-E/ 2) Acervo da Comissão Estadual 
da Verdade e Preservação da Memória do Estado da Paraíba. 
 

Apesar dos documentos encontrados apontarem uma maior vigilância aos estudantes e 
professores, e, embora as ASIs estivessem submetidas aos reitores das universidades, existe uma 
quantidade relevante de documentos que apresentam dados de atividades praticadas por reitores, 
como é o caso, por exemplo, dos documentos ARE_ACE_007_79.pdf (Informação Nº 1097/ 
119 /ARE) e ARE_ACE_6366_84.pdf (Informação Nº 2646/ 19/ ARE/ 84) que tratam de 
fornecer informes sobre antecedentes, ligações ideológicas e políticas, desempenho enquanto 
profissionais, conduta civil e colaboração com os serviços de informações dos reitores Lynaldo 
Cavalcanti de Albuquerque e José Jackson Carneiro de Carvalho, respectivamente. 

O já mencionado documento ARE_ACE_007_79.pdf (Informação Nº 1097/ 119 
/ARE) versa acerca da contratação de professores com registros negativos por apresentarem 
tendências esquerdistas e de professores estrangeiros a elevados salários. A postura do reitor 
Lynaldo Calvanti, segundo o documento, gerou críticas. A crítica apresentada por meio do 
documento, nos possibilita a compreensão de que o temor ocasionado diante da contratação de 
professores e funcionários estrangeiros, conserva relação com a luta de defesa da pátria 
endossada pelo regime militar, visto que, a presença de estrangeiros nas universidades poderia 
representar a presença do inimigo comunista e influência deste no ambiente acadêmico, 
ameaçando, portanto, o sentimento nacionalista. 

Além da resistência perante a contratação de professores estrangeiros, irregularidades 
administrativas e necessidade de prestação de contas, é um assunto recorrente nos documentos 
do Fundo SNI, relacionados a UFPB. O combate à corrupção é compreendido como uma pauta 
indispensável para o governo da época e uma forma de prevenção contra a subversão; nesse 
sentido, as agências de segurança desempenhavam papel fundamental. O documento 
ARE_ACE_015_79_001.pfd (Informação Nº 007/ 117/ ARE/ 1979) que tem por título: 
“Possíveis irregularidades administrativas na Universidade Federal da Paraíba – UFPB”, 
exemplifica como ocorria a vigilância sobre os assuntos relacionados a irregularidades de ordem 
administrativa.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Após as análises e ponderações aqui expostas mediante observação documental e 

bibliográfica, concluímos que o Serviço Nacional de Informações (SNI) desempenhou um papel 
fundamental quanto ao cumprimento de seus objetivos no que se refere à coleta de informações e 
vigilância aos mais variados setores da sociedade civil. O SNI, bem como as Assessorias Especiais 
de Segurança e Informações (AESIs) nos campi das universidades federais, produziram uma 
vasta documentação que abrangeu funcionários, professores e estudantes.  

Em relação a Universidade Federal da Paraíba (UFPB), encontramos documentos 
referentes à vigilância praticada por meio de processos de matrícula, levantamento de dados 
biográficos e antecedentes, o que leva a observação da comunicação existente entre toda a 
comunidade de informações, visto que foram encontrados documentos que fazem referência, por 
exemplo, a Inquéritos Policiais Militares (IPMs) e IV Exército. Além disso, é possível perceber 
que o conteúdo de alguns dos documentos examinados dão notas detalhadas acerca de eventos 
ocorridos na UFPB, atividades de Centros Acadêmicos e processos administrativos. 

Por fim, ressaltamos que este trabalho é de vital importância para a compreensão do 
período histórico analisado – período recente e marcante na sociedade civil brasileira, em 
especial, para aquelas pessoas que, de maneira direta ou indireta, foram afetadas com mais 
intensidade pela Ditadura Civil-Militar. De igual forma, a pesquisa serviu de modo relevante para 
o entendimento acerca do desempenho e execução de mecanismos de vigilância utilizados pelo 
Estado e da atuação destes no Brasil e na Paraíba. 
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VIGILÂNCIA DO SERVIÇO NACIONAL DE INFORMAÇÕES (SNI) AOS PARTIDOS 
POLÍTICOS BRASILEIROS 

 
Maria Tereza Dantas Bezerra Soares1 

 
Resumo: Este artigo apresenta e discute a vigilância exercida pelo Serviço Nacional de Informações (SNI) 
sobre os partidos políticos brasileiros durante o período da chamada “distensão” política da ditadura 
militar. Para tanto, devemos lembrar que o SNI tinha como principal função, de forma resumida, reunir, 
organizar e apresentar ao presidente da República todas as informações consideradas importantes para a 
segurança nacional, para assim auxiliá-lo no encaminhamento e coordenação das atividades de 
informações e contrainformações e promover a difusão adequada das mesmas. (ANTUNES, 2001: 52). A 
fonte documental utilizada foram os arquivos do Fundo SNI – Agencia Pernambuco, constituído por mais 
de 7.000 documentos referentes aos estados de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, 
disponíveis para pesquisa no acervo da Comissão Estadual da Verdade e Preservação da Memória do 
Estado da Paraíba. Nesta comunicação, buscaremos descrever o SNI e seu funcionamento, bem como, 
analisar sua atuação no que diz respeito à vigilância aos partidos políticos brasileiros.  
 
Palavras-chave: Ditadura-Militar, SNI, Partidos Políticos. 
 
INTRODUÇÃO 

 
O objetivo deste trabalho é discutir a vigilância exercida pelo Serviço Nacional de Informações 

(SNI) sobre os partidos políticos brasileiros durante o período da chamada “distensão” política da ditadura 
militar2. Para tanto, devemos lembrar que o SNI foi o serviço de informações criado pelos militares após o 
golpe civil-militar de 19643. 

Assim, seriam funções do SNI, “superintender e coordenar, em todo o território nacional, as 
atividades de informação e contra informação, em particular as que interessem à Segurança Nacional”4. 
Bem como, auxiliar o Presidente da República no encaminhamento e coordenação das atividades de 
informações e contrainformações e promover a difusão adequada das mesmas por toda a jurisdição 
nacional. Tal Serviço era composto por uma agência central, com sede no Distrito Federal, e por agências 
regionais com sede nas capitais dos Estados ou em cidades consideradas importantes para a segurança 
nacional (ANTUNES, 2001: 52). 

A respeito do período histórico discutido nosso trabalho, a chamada “distensão” e 
posteriormente “abertura” política da ditadura militar brasileira, em nenhum momento desconsideramos 
que durante o período de 1974 à 1985 o país ainda vivia sobre um regime autoritário, bem como, que 
entre estes anos o Estado brasileiro praticou violações aos direitos humanos e civis5. Utilizamos tais 

                                                           
1 Graduada em História pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB) em 2017 com a monografia, “Políticos na 
Paraíba sob a vigilância do SNI (1979-1985)”. Mestranda do Programa de Pós-Graduação em História da 
Universidade Federal da Paraíba. Ver: http://lattes.cnpq.br/7401628626997630 
2 Nesta comunicação escolhemos trabalhar apenas com os partidos políticos que tinham permissão da lei para existir 
e atuar no Brasil enquanto organizações político partidárias.  
3 Criado através da aprovação da Lei 4341 de 13 de junho de 1964. 
4Lei Nº 4341 de 13 de junho de 1964. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4341.htm?  
5 Em documento revelado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos da América, em 1974 o então chefe da 
CIA (Central Intelligence Agency) afirmou ao seu governo em memorando que os generais Ernesto Geisel, então 
presidente do Brasil, e João Figueiredo, chefe do SNI na época, aprovavam a execução sumária de inimigos do 
regime. Para ver o referido documento, acessar: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-
76ve11p2/d99?platform=hootsuite  
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termos, por entendemos que entre os anos indicados operacionalizou-se um processo de “distensão em 
estágios bem planejados”, visando a manutenção de algumas estruturas do Estado autoritário. Dentro 
deste processo, o setor político e eleitoral seriam escolhidos para receber atenção especial dos militares 
(ALVES, 1989).  

Posto isto, a análise sobre a vigilância do Serviço Nacional de Informações aos partidos políticos, 
mostra-se uma relevante contribuição para uma maior compreensão a respeito do enorme conjunto de 
informações produzido e articulado pelos militares, bem como, para o entendimento do funcionamento 
da ditadura militar e de sua relação com o processo político e social brasileiro. Para tanto, buscamos 
alcançar tal compreensão mediante a análise dos arquivos que compõem o Fundo SNI – Agência 
Pernambuco, constituído por mais de 7.000 (sete mil) documentos referentes aos Estados de Alagoas, 
Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, disponíveis para pesquisa no acervo da Comissão Estadual 
da Verdade e Preservação da Memória do Estado da Paraíba.  

Entendemos que por meio da análise dos documentos produzidos pelo Serviço, é possível 
identificar uma série de práticas, valores e tradições políticas que compõem aquilo que Serge Berstein 
(1998), Ângela de Castro Gomes (2005) e Rodrigo Patto Sá Motta (2009) chamaram de “cultura política”. 
É possível observar nos documentos do SNI a presença de um discurso sobre um imaginário e, uma 
pretensa realidade, da política nacional, discurso este marcado pelo anticomunismo e pelo descrédito para 
com a classe política; assim como, observar um conjunto de representações que buscam identificar atores 
políticos, classificando-os como heróis ou vilões, respectivamente patriotas ou subversivos (comunistas, 
segundo o Serviço).  
 
PARTIDOS POLÍTICOS E O SNI NO CONTEXTO DA “DISTENSÃO” 

 
Durante os governos dos três primeiros generais presidentes6, a política nacional e os partidos 

políticos brasileiros passaram por uma total mudança, principalmente devido à promulgação do Ato 
Institucional Nº 27 em 27 de outubro de 1965. Tal ato, especificamente por seu Artigo 18, extinguiu os 
partidos políticos existentes até então; a partir de 1966, vigorou no país um sistema político bipartidário.  

Neste novo sistema, existiam apenas a Aliança Renovadora Nacional (ARENA)8, legenda que 
dava apoio político ao regime militar e era majoritariamente formada pelos políticos que apoiaram o golpe 
civil-militar de 1964; e o Movimento Democrático Brasileiro (MDB)9, composto por uma variedade de 
opositores ao regime, mas que fazia até certo ponto uma oposição moderada e controlada ao governo.   

Com o bipartidarismo e as constantes restrições às eleições e ao legislativo, reafirmadas pelos atos 
institucionais que se seguiam ao longo do regime, os militares passaram a deter o controle da política 
nacional, mesmo com o papel muitas vezes combativo que o MDB assumiu ao longo dos anos como 
partido de oposição. Esta, por sua vez, se dividiu entre os que quiserem e tiverem condições políticas de 
atuar filando-se ao MDB e assim buscar resistir por dentro do poder institucional, e; aqueles que ou não 
tiverem condições, por estarem na ilegalidade, ou não quiseram atuar pelo partido por entenderem que 
não obteriam resultados políticos contundentes e por isso escolheram o caminho da luta armada a partir 
de 1968.  

Tratando especificamente do contexto da “distensão” política, Francisco Carlos Teixeira da Silva 
(2003: 249-255) destaca que desde o início da década de 1970 já estavam “escalados os atores principais do 
processo de abertura, bem como seus condicionantes políticos, econômicos e institucionais.”. Seguindo 
esta linha, os atores no âmbito interno seriam, de um lado os militares que apoiavam o projeto Geisel-
Golbery, e, de outro lado, “as forças políticas de oposição em torno do único partido político de oposição, 
o MDB [...].”. O sociólogo Edison Bertoncelo (2007), adiciona ainda um terceiro ator neste contexto da 
“distensão”: o grupo militar em torno da comunidade de segurança10 e de informação11, que havia 

                                                           
6 Humberto de Alencar Castelo Branco (1964-1967), Artur da Costa e Silva (1967-1969) e Emílio Garrastazu Médici 
(1969-1974). 
7 Os Atos Institucionais em geral, eram medidas autoritárias com o intuito de aumentar o poder de ação do regime 
militar. O AI-2, além de extinguir os partidos políticos, continha medidas que limitava o poder do Judiciário e do 
Legislativo, em contrapartida ao Executivo.  
8 Registro no Tribunal Superior Eleitoral obtido em 4 de abril de 1966. 
9 Registro no Tribunal Superior Eleitoral obtido em 24 de março de 1966. 
10 Também chamado de sistema de segurança. Estrutura-se por meio de diretrizes sigilosas preparadas pelo Conselho 
de Segurança Nacional com a criação em 1970 do Sistema de Segurança Interna (SISSEGIN). Era formado, de 
maneira geral, por Conselhos de Defesa Interna (CONDI); Centros de Operações de Defesa interna (CODI) e 
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recebido muito prestígio durante o governo Médici e que, passaria a atuar contrariamente ao processo de 
“distensão”, apelando para atos públicos de violência12. 

No que diz respeito aos atores que compunham a oposição ao regime, seu processo de 
crescimento político e conquistas teve início com as eleições de 197413, em que o MDB quase dobrou sua 
representação na Câmara dos Deputados, aumentou seus representantes no Senado e ganhou o controle 
das assembleias em Estados importantes. Assim, mesmo a ARENA ainda detendo a maioria dos eleitos, 
tal pleito eleitoral significou um enfraquecimento na representação legislativa do governo militar 
(SOARES, 2017: 28).  

[...] O aumento da representatividade desse partido naquele momento fez com que a 
comunidade de informações do regime produzisse uma espécie de mapa eleitoral para 
traçar um perfil do resultado das eleições. (RESENDE, 2015: 31) 

 
Desse modo, após este processo eleitoral os militares atuaram em duas frentes. Primeiramente, 

rearticularam-se em torno da comunidade de informações e de segurança: estudos do SNI abasteceram o 
governo de informações sobre a oposição, ou seja, o MDB e os seus possíveis candidatos para a próxima 
eleição; além de estabelecer as estratégias políticas dos candidatos da ARENA mediante o estudo dos 
municípios mais importantes.  

Em segundo lugar, o governo tratou de corrigir os erros políticos do processo anterior 
promovendo um conjunto de mudanças constitucionais visando enfraquecer a oposição e fortalecer a 
ARENA para as eleições seguintes: em 1976, promulgou a chamada “Lei Falcão”14; e, em 1977 lançou o 
“Pacote de Abril”15. Assim, no processo eleitoral de 1978, mesmo com o MDB alcançando a maioria na 
eleição direta para o Senado, a ARENA ainda continuou com a maioria das cadeiras no Congresso 
Nacional, situação esta que possibilitava que o regime pudesse vencer as votações sem a oposição.  

Mas, as maiores mudanças no campo político viriam com o general João Figueiredo16 já na 
presidência da República, inaugurando a chamada abertura “lenta, gradual e segura”, em que promoveu 
alterações importantes, mesmo que inseridas em uma ideia de “liberalização controlada” da política 
nacional. A primeira delas foi a aprovação da Lei de Anistia17, que mesmo não sendo a anistia “ampla, 
geral e irrestrita” priorizada pelas oposições, proporcionou a volta de um grande número de exilados, 
incluindo nomes importantes da política nacional, como Luís Carlos Prestes, Leonel Brizola e Miguel 
Arraes.  

                                                                                                                                                                                     
Destacamentos de Operações de Informações (DOI), todos organizados entre seis Zonas de Defesa Interna (ZDI). 
Por fim, em regiões importantes para a segurança nacional, ainda podiam ser criadas as Áreas de Defesa Interna 
(ADI) ou Sub-Áreas de Defesa Interna (SADI) (FICO, 2001). 
11 Também chamado de sistema de informações. Tem sua estruturação formal no ano de 1970, quando é criado o 
Sistema Nacional de Informações (SISNI). Este, era um sistema de espionagem e de censura, voltado para o 
recolhimento de informações importantes para a segurança nacional. Tal sistema ou comunidade tinha o SNI como 
órgão principal, mas também era formado pelos Sistemas Setoriais de Informações dos Ministérios Civis (Divisão de 
Segurança e Informações, Assessoria de Segurança e Informações e/ou Assessoria Especial de Segurança e 
Informações); os Sistemas Setoriais de Informações dos Ministérios Militares (CIE, CISA, CENIMAR, M-20, 
ADIDAL, 2º/EME, 2º/EMAer, ADIAer, ADIex,); o Subsistema de Informações Estratégicas Militares (SUSIEM); 
e outros órgãos setoriais (FICO, 2001). 
12 Entre o final da década de 1970 e o início dos anos 1980 a comunidade se segurança e a de informações 
participaram dos atos violentos efetuados pela direita, como o assassinato de jornalistas e os atentados a bomba em 
bancas de jornais, à Associação Brasileira de Imprensa, ao Ordem dos Advogados do Brasil e ao Riocentro.  
13 Nesta eleição foi permitido o acesso de todos os candidatos à televisão, fato que foi muito importante para a 
oposição. O MDB conquistou 16 dos 22 cargos disponíveis no Senado e na Câmara dos Deputados seu número de 
representantes subiu de 87 para 161 (ALVES, 1989). 
14 Lei que limitava o uso dos meios de comunicação nas eleições. 
15 Definia que as emendas constitucionais precisavam apenas da aprovação majoritária no Congresso; que todos os 
governadores de Estado e um terço dos senadores federais seriam eleitos indiretamente em 1978 por colégios 
eleitorais (os chamados senadores biônicos); previa o aumento da bancada federal dos estados menos populosos 
visando assegurar a maioria da ARENA; e estendeu a lei Falcão às eleições do Congresso (SKIDMORE, 1988: 42).  
16 Assumiu a presidência em 1979 como planejado por Geisel e Golbery. Sobre isso ver: FIGUEIREDO, L. 
Ministério do Silêncio: A história do serviço secreto brasileiro de Washington Luís a Lula (1927-2005). Rio de 
Janeiro: Record, 2005: 279-287. SKIDMORE, T. E. A lenta via brasileira para a democratização: 1974-1985. 
In: Democratizando o Brasil. STEPAN, A. (Org.). Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988: 46-49. 
17 Sancionada em 28 de agosto de 1979, Lei Nº 6.683. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6683.htm?  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6683.htm
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A segunda mudança veio através da aprovação da Lei Orgânica dos Partidos18, lei esta que 
reorganizou o sistema político partidário. Pensada por Golbery, estabelecia a volta do pluripartidarismo e 
tinha por objetivo principal dividir as oposições até então agrupadas todas no MDB, tendo em vista que o 
Congresso Nacional eleito em 1982 comporia o Colégio Eleitoral19 que votaria para presidente da 
República em 1985. Outra mudança realizada pela nova lei foi a obrigatoriedade da palavra partido nas 
novas legendas.  

Desta forma, destacaram-se durante a “abertura” os seguintes partidos: o Partido Democrático 
Social (PDS)20, formado quase inteiramente por ex-filiados da ARENA; a maioria do MDB filiou-se ao 
Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB)21; a legenda do Partido Trabalhista Brasileiro 
(PTB)22, foi atribuída a Ivete Vargas sobrinha de Getúlio Vargas, após disputa jurídica com Leonel Brizola; 
este último, por sua vez, fundou o Partido Democrático Trabalhista (PDT)23; e por fim, o Partido dos 
Trabalhadores (PT)24, liderado pelo então líder sindical do ABC paulista, Luís Inácio Lula da Silva.25 

O que podemos perceber no decorrer de todo o processo de “distensão”, a respeito da relação do 
regime com as oposições partidárias e societárias, é uma forte atuação da comunidade de informações, em 
especial o SNI. Os processos políticos e eleitorais ocorreram, mas sob forte vigilância do Serviço. Assim, 
ao longo da “distensão” e posteriormente da “abertura”: “Não é que o Serviço crescesse; ele inchava.” 
(FIGUEIREDO, 2005: 271).   

Seria compreensível acreditarmos que durante esse período o SNI e os demais órgãos que 
compunham a comunidade de informação, tivessem suas estruturas reduzidas, contudo, não foi isso que 
ocorreu. Pelo contrário, o Serviço atingiu o seu auge durante o governo de Figueiredo, no que se refere 
aos quesitos de estrutura física, vigilância e destinação de verbas. Sobre a atuação da comunidade de 
informações e de segurança ao longo da ditadura, 

 
De acordo com Samantha Quadrat, o que se verificou em 21 anos de ditadura civil-
militar foi uma atuação diferenciada da comunidade de informações e segurança de 
acordo com o clima político do país. Dessa maneira, de acordo com a autora, o 
primeiro período compreenderia os anos iniciais do regime, 1964-1968, quando o 
Estado autoritário promoveu uma operação limpeza na oposição e decretou os famosos 
atos institucionais; o segundo, entre 1968 e 1974, seria marcado pela decretação do AI-
5, em 13 de dezembro de 1968, e o fechamento completo do regime. Estavam 
suspensas, portanto, todas as garantias constitucionais, só que dessa vez por tempo 
indeterminado. O terceiro período, entre 1974 e 1984, seria marcado pelo anúncio da 
abertura política e pelas disputas internas entre setores do regime visivelmente 
insatisfeitos com os rumos da transição. Permanecia intacta, assim, a comunidade de 
informações e segurança, ao mesmo tempo em quem havia maior tolerância com a 
oposição política. [...]. (QUADRAT, 2005: 39. In: RESENDE, 2015:30) 

 
Desta forma, podemos empreender que o decorrer do processo de “distensão” política gerou 

incômodos à grupos militares, principalmente aos ligados aos órgãos de informações, tendo em vista as 
mudanças que ocorreram através da “revalorização da arena político-partidária”, aqui apresentada; da 
“perda de importantes recursos de poder”, como a revogação do AI-5 em 1978; e da “restauração parcial 
de algumas liberdades políticas”. Estas mudanças, em conjunto, contribuíram para uma maior e, em alguns 
casos, nova organização e ação dos partidos políticos e da sociedade civil (BERTONCELO, 2007: 67-69).  
 

                                                           
18 Lei Nº 6.767 de 20 de dezembro de 1979. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/1970-
1979/L6767.htm  
19 Composto pelos membros do Congresso Nacional e delegados das assembleias estaduais e câmaras municipais.  
20 Fundado em 31 de janeiro de 1980. 
21 Fundado em 15 de janeiro de 1980. 
22 Refundado em 3 de novembro de 1981. 
23 Fundado em 17 de junho de 1979. 
24 Fundado em 10 de fevereiro de 1980. 
25 Neste novo cenário político partidário realizaram-se as eleições de 1982 para o Congresso Nacional, Executivo 
Estadual, Assembleias Legislativas, Executivo e Câmaras Municipais de todo o país. O seu resultado justificou a 
estratégia do regime de dividir os votos da oposição em mais de uma legenda. Embora os quatro partidos de 
oposição juntos tenham conquistado a maioria na Câmara dos Deputados, no Senado, o PDS continuou com a 
maioria, o que lhe dava também a superioridade numérica no Colégio Eleitoral (SKIDMORE, 1988: 63).  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/1970-1979/L6767.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/1970-1979/L6767.htm
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A VIGILÂNCIA AOS PARTIDOS POLÍTICOS PELO SNI 
 
Para observar a vigilância do SNI aos partidos políticos, partimos da observação dos documentos 

que compõem o Fundo SNI – Agência Pernambuco, que juntos, totalizam 7.429 (sete mil, quatrocentos e 
vinte e nove) documentos distribuídos entre os anos de 1979 e 1990. Para este trabalho, escolhemos 
utilizar aqueles produzidos entre 1979 e 1985, os anos finais do processo de “distensão”, período o qual o 
regime já havia entrado na chamada fase da “abertura lenta, gradual e segura”. Contudo, é importante 
destacar que mesmo os documentos possuindo data de produção inicial de 1979, muitas das informações 
que constam nos mesmos possuem datas anteriores.  

Tendo em vista o grande volume de documentos, selecionamos para observar nesta comunicação 
apenas seis: dois sobre partidos em geral e o processo eleitoral e, os demais sobre as principais legendas do 
período, especificamente o PDS, o PMDB, o PDT e o PT. Desta forma, escolhemos iniciar por dois 
documentos que versam sobre os partidos políticos e o pleito eleitoral de 15 de novembro de 1982 nos 
quatro “Estados da Área”26. 

O documento Apreciação Nº 06/115/ARE/8227, com o assunto28  “Situação dos partidos políticos” 
versa detalhadamente sobre o quadro político-eleitoral e a situação dos partidos políticos antes das 
eleições de novembro, destacando a preparação dos mesmos e dos principais candidatos para o pleito. 
Além de informações, o documento também conta com avaliações sobre a conjuntura política nos 
Estados. 

O documento Informação Nº 312/15/ARE/8229 que tem como assunto “Aperfeiçoamento do processo 
eleitoral” divide-se em seis tópicos nos quais expõe detalhadamente o processo político-partidário em que 
se desenvolveram as eleições de 1982. Inicialmente, merece destaque a utilização do termo 
“aperfeiçoamento” no assunto do documento, pois, tal termo sugere que algo pode ser melhorado e, no 
caso da política nacional para os militares, mediante o conhecimento e estudo de todas as variáveis 
envolvidas.  

Ao analisarmos os tópicos que compõem o documento, identificamos que o intuito do mesmo 
não era apenas informar acerca do pleito eleitoral de 1982, mas, principalmente, informar por meio de um 
discurso, de uma escrita e de uma organização textual que permitisse ao leitor compreender as eleições de 
1982 como um processo político em que existem antecedentes determinantes que deviam e eram 
conhecidos pelo Serviço.  

Uma simples observação nos próprios títulos dos tópicos nos indica tal objetivo: “órgãos de 
direção partidária”, onde é destacado o acontecimento das pré-convenções e convenções municipais e 
regionais dos partidos30 para a apresentação de candidatos e, também é indicado que existem documentos 
dos órgãos de informações sobre as convenções datadas no mesmo; “processo de seleção de candidatos 
nos partidos políticos”, que versa sobre os nomes selecionados por cada partido em cada Estado e como 
ocorreu o processo de escolha; “campanha eleitoral”, onde são abordados de forma resumida as 
particularidades da campanha em cada Estado; “participação dos diferentes segmentos da população no 
processo eleitoral”, em que é destaco a utilização de “elementos dos sindicatos de classe” por parte dos 
partidos de oposição em seus atos políticos; “corrupção e fraude eleitoral: influências do poder 
econômico, político e da estrutura psicossocial”, que cita casos de corrupção e fraude eleitoral publicados 
nos jornais das cidades da área; “resultado das eleições: apreciação geral sobre os candidatos eleitos”, 
apresenta os percentuais de votos e os candidatos eleitos para o governo de cada Estado e um panorama 
geral das disputas.  

Os dois documentos acima demonstram duas das formas em que se dava a vigilância exercida 

                                                           
26 Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte.  
27 ARE_ACE_3615_82. Data de 01 de outubro de 1982. Fundo SNI – Agência Pernambuco. Acervo da Comissão 
da Verdade e Preservação da Memória do Estado da Paraíba. 
28 Todos os documentos com os quais trabalhamos, possuíam um cabeçalho com as seguintes informações: “Data”, 
“Assunto”, “Origem”, “Referencia”, “Difusão” e “Anexos”; constava ainda uma identificação quanto ao tipo do 
documento, “Juízo Sintético”, “Informe” ou “Apreciação”; em seguida, número, agência e ano de produção do 
documento. Sobre o local de produção dos mesmos, identificamos que muitos foram produzidos pela Agência 
Central (ACE) do SNI, seguido pela Agência Recife (ARE).  
29 ARE_ACE_3945_82. Data de 16 de dezembro de 1982. Fundo SNI – Agência Pernambuco. Acervo da Comissão 
da Verdade e Preservação da Memória do Estado da Paraíba. 
30 PT/PE, PT/PB, PT/RN, PMDB/PE, PMDB/PB, PMDB/RN, PDS/AL, PDS/PE, PDS/RN, PTB/PE, 
PTB/RN.  
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pelo SNI sobre os partidos políticos. No primeiro documento a vigilância se apresenta pelo detalhamento 
de informações sobre o quadro político do período, de forma que é necessário informar sobre as ações e 
possíveis intenções dos partidos em ano eleitoral. Já no segundo, vemos uma certa continuidade, pois 
neste são apresentados os resultados do quadro político que se desenvolvia desde o documento anterior, 
não só o resultado das eleições, mas também o percurso do processo eleitoral como um todo. Ambos 
demonstram a necessidade de conhecimento e de controle que o SNI nutria com relação ao campo 
político partidário brasileiro.  

Vamos agora observar três documentos que tratam especificamente de partidos de oposição ao 
regime. Primeiramente, a respeito do Partido Democrático Trabalhista (PDT), temos o documento 
Informação Nº 114/15/ARE/8331, tem como assunto a “Dinamização das atividades do Partido Democrático 
Trabalhista (PDT) na área”, este informa que a vitória eleitoral de Leonel Brizola para o governo estadual do 
Rio de Janeiro em 1982 impulsionou as ações de ampliação da legenda. 

O documento, que consta como produzido pela Agência Recife (ARE), destaca a realização de 
ações visando a ampliação do partido em Alagoas, Pernambuco e Paraíba. Sobre o primeiro Estado, 
informa que o PDT ainda não havia conseguido suprir as exigências legais do Tribunal Regional Eleitoral 
para que fosse possível solicitar o seu registro no mesmo. Contudo, informa também que o presidente 
nacional do partido havia estado na comarca para, juntamente com as lideranças locais, “traçar as bases 
para sua estruturação no Estado” (Informação Nº 114/15/ARE/83). 

Com relação ao Estado de Pernambuco, consta que os líderes locais teriam decidido iniciar uma 
campanha de mobilização visando conseguir novos filiados para o partido. E, por fim, sobre a Paraíba, 
diz-se que ex-governador Pedro Moreno Gondim seria o reorganizador do PDT no Estado.  

Sobre o Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), observamos o documento 
Apreciação Nº 061//15/AC/8332 que tem como assunto “Convenção Nacional do PMDB”. O mesmo, aparece 
como produzido pela Agência Central (AC) e indica que possui anexos sobre a composição do diretório e 
da executiva nacional do PMDB, bem como, consta um “quadro dos integrantes do diretório nacional do 
partido que seriam ligados à subversão” e dos candidatos que teriam sido “apoiados por organizações 
subversivas” nas eleições de 1982 (Apreciação Nº 061//15/AC/83).  

Tal documento discorre detalhadamente sobre como teria ocorrido a convenção nacional do 
PMDB: desde o “clima de tensão”; as “disputas entre radicais e moderados”, indicando os primeiros e a 
ala feminina do partido como os “insufladores” e, os moderados como corrente política com força dentro 
do partido, assim, em decorrência dessa corrente o PMDB apresentaria uma “tendência mais conciliadora, 
aberta ao diálogo e flexível” (Apreciação Nº 061//15/AC/83). Informa que,  

 
[...] é ainda significativa a presença, não somente no Diretório, mas, principalmente, na 
Comissão Executiva Nacional, de políticos ligados à subversão [...]. Em síntese, dos 121 
integrantes do Diretório Nacional, 21 possuem ligações com organizações subversivas. 
Por sua vez, na Executiva encontram-se: o Dep Fed FRANCISCO PINTO (BA), 
militante do PC do B; o Dep Fed MIGUEL ARRAES (PE), ativista de esquerda; e o 
Dep Fed ULYSSES GUIMARÃES (SP), o Sen PEDRO SIMON (RS) e o ex-Sen 
MAURO BENEVIDES, todos apoiados pela subversão, nas últimas eleições. 
(Apreciação Nº 061//15/AC/83) 33. 

 
Pelo trecho acima percebemos que o SNI buscava conhecer as ligações políticas dos indivíduos 

que compunham os partidos. Assim, é importante esclarecer aqui que o Serviço exercia vigilância sobre os 
políticos, partidos políticos, grupos e organizações políticas, tanto os que tinham o respaldo da lei para 
atuar, como dos que estavam na clandestinidade. Eram observados os posicionamentos políticos e 
ideológicos de todo e qualquer político, tanto de indivíduos que compunham as fileiras dos partidos de 
oposição ao regime, como também, de políticos dos partidos que formavam sua base política. A vigilância 
do SNI aos políticos de forma individual, pode ser observada de forma mais evidente pela existência dos 
chamados juízos sintéticos ou informes sobre os mesmos, em que constam prontuários com histórico 

                                                           
31 ARE_ACE_4834_83. Data de 23 de junho de 1983. Fundo SNI – Agência Pernambuco. Acervo da Comissão da 
Verdade e Preservação da Memória do Estado da Paraíba. 
32 ARE_ACE_6049_84. Data de 22 de dezembro de 1983. Fundo SNI – Agência Pernambuco. Acervo da Comissão 
da Verdade e Preservação da Memória do Estado da Paraíba. 
33 ARE_ACE_6049_84. Data de 22 de dezembro de 1983. Fundo SNI – Agência Pernambuco. Acervo da Comissão 
da Verdade e Preservação da Memória do Estado da Paraíba. 
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detalhado da vida política e, até pessoal dos indivíduos (SOARES, 2017). 
Desta forma, em documentos como a Apreciação Nº 061//15/AC/83 acima apresentado, o 

Serviço utilizava-se de informações dos documentos individuais de cada político para exprimir suas 
conclusões sobre aqueles indivíduos que lhes fossem mais importantes ou destacáveis dentro do universo 
do assunto do documento em questão, neste caso, sobre o partido político. Isto indica que a vigilância do 
SNI era efetuada de forma a conhecer tanto a atuação dos políticos enquanto ocupantes de cargos 
eletivos, bem como, conhecer suas alianças, apoios e bases polícias construídas ao longo de suas trajetórias 
como políticos profissionais.  

Identificamos também, ao longo do documento sobre a convenção nacional do PMDB, a 
presença de um conjunto de representações que buscam classificar os atores políticos, como heróis ou 
vilões, neste caso específico, respectivamente “conciliadores” que estariam “abertos” ao diálogo com o 
governo, ou “subversivos e radicais” que são tratados como agitadores do processo político.  

Por fim, ao final do documento consta: “Esta APRECIAÇÃO foi difundida para todas as ARs 
[...].” (Apreciação Nº 061//15/AC/83), que ilustra bem uma das funções do SNI dentro da comunidade de 
informações: promover a difusão das informações e contrainformações entre os órgãos que compõem o 
regime, no caso deste documento, as ARs, Agências Regionais do Serviço.   

Nosso próximo documento, a Apreciação Nº 060/15/AC/8334, tem como assunto as “Tendências no 
PDS, em relação à realização de eleições diretas para Presidente da República, em 85”. Possui como local de produção 
a Agência Central (AC); consta que foi difundido pelas Agências Regionais e, que consta como anexo uma 
relação de governadores, senadores, deputados federais e estaduais em que são indicadas as tendências de 
votação dos mesmos.  

Além de indicar as tendências dos políticos do PDS, apresentando as opiniões de alguns daqueles 
que eram contra ou favoráveis ao pleito direto para presidente em 1985; informa que “a indefinição de 
muitos pedessistas [...] pode ter, como causa, vários fatores [...].”35. Assim como, adverte que as 
inclinações de muitos parlamentares devem ser observadas com ressalvas, tendo em vista que estes podem 
assumir a posição de favoráveis às eleições diretas apenas para “satisfazer à opinião pública” (Apreciação Nº 
060/15/AC/83). Aqui, mais uma vez, o Serviço utiliza-se de informações de documentos individuais 
sobre os políticos para compor um quadro político geral.  

O documento é marcado pelo tom de incerteza sobre os votos dos políticos do PDS. Busca-se 
informar que o direcionamento da cúpula do partido é pela manutenção das eleições indiretas para 
presidente, mas, principalmente, informa que o partido, até então, se encontrava dividido quando à 
questão.  Por fim, apresenta-se um resumo geral dos políticos com intenções conhecidas até aquele 
momento: somando-se senadores, deputados federais e estaduais, seriam 165 parlamentares favoráveis e 
202 contra as eleições diretas em 1985.  

O último documento que discutiremos nesta comunicação é a Informação Nº 040/15/AC/8436, 
com o assunto “Partido dos trabalhadores – Cursos de liderança”37. Nele encontra-se um resumo daquilo que o 
Serviço possuía como informações sobre o PT: os grupos que fundaram o partido; as correntes em que o 
mesmo se dividia; o que identificam como projeto político e estratégias da legenda, etc. De forma a indicar 
que o partido vinha executando uma mudança em sua estratégia visando formar novas lideranças 
autenticas que fossem capazes de atrair cada vez mais as classes trabalhadoras.   

Entre os anexos, consta o tópico “Atividades doutrinárias do PT”, em que são informadas 
diversas atividades desenvolvidas pela legenda em oito Estados (Bahia, Goiás, Minhas Gerais, Paraíba, 
Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo), visando “o recrutamento de novos integrantes” e a 
promoção de seminários e cursos para difundir as ideias do PT e formar politicamente e teoricamente os 

                                                           
34 ARE_ACE_6050_84. Data 22 de dezembro de 1983. Fundo SNI – Agência Pernambuco. Acervo da Comissão da 
Verdade e Preservação da Memória do Estado da Paraíba. 
35 Como por exemplo: “julgarem o assunto „muito delicado‟”; entenderem que não é a eleição direta que “trará as 
soluções desejas pelos brasileiros”; simplesmente por não quererem eleições diretas em 1985. 
36 ARE_ACE_6127_84. Data de 22 de março de 1984. Fundo SNI – Agência Pernambuco. Acervo da Comissão da 
Verdade e Preservação da Memória do Estado da Paraíba. 
37 Informa a difusão do documento por: “ABH – ACG – ACT – AFZ – AGO – AMA – APA – ARE – ARJ – ASP 
– ASV – CIE – CISA – CIM – DSI/MEC – DSI/MIC E DSI/MTb”. Bem como, constam como anexos: 
“Atividades doutrinárias do PT”; “Diretoria Administrativa da Fundação Wilson Pinheiro”; “Conselho de Curadores 
da Fundação Wilson Pinheiro”; Assessores da Fundação Wilson Pinheiro” (Informação Nº 040/15/AC/84. 

ARE_ACE_6127_84. Data de 22 de março de 1984. Fundo SNI – Agência Pernambuco. Acervo da Comissão da 
Verdade e Preservação da Memória do Estado da Paraíba).  
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militantes. 
Assim, identificamos no documento não só o discurso anticomunista, comum do regime militar, 

mas também, um aviltamento sobre os militantes do PT e a caracterização do trabalho de base da legenda 
como “doutrinação de massas”. Por outro lado, também é feita uma análise sobre o futuro do partido, 
onde conclui-se que o mesmo crescia em aceitação popular e aparecia como terceira força politica no país, 
atrás apenas de PDS e PMDB, indicando que em pouco tempo o PT poderia se tornar “uma agremiação 
política difícil de ser derrotada, no caso de um pleito direto.” (Informação Nº 040/15/AC/84). 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
Ao longo da análise dos documentos do Serviço Nacional de Informações (SNI), que versam a 

respeito dos partidos políticos brasileiros e que foram produzidos durante o período da chamada 
“distensão” política da ditadura militar, percebe-se que a vigilância exercida pelo SNI sobre as legendas 
existentes seguiu o mesmo padrão observado quanto aos políticos de forma individual38. Desta forma, a 
vigilância era praticada sob a totalidade dos partidos políticos, não apenas ou exclusivamente sob aqueles 
que possuíam e assumiam uma cultura política oposta às práticas efetuadas pela ditadura militar.  

A vigilância efetuada sobre os partidos caracteriza-se como coletiva, de forma que, além de 
vigiados aqueles que compõem os mesmos, ou seja, os políticos, exercia-se também uma vigilância sobre 
as ações e o funcionamento dos partidos. Assim, vimos aqui documentos que abordam não só os partidos, 
mas também os processos eleitorais ocorridos e a conjuntura política dos anos da “distensão”.  

Em todos os documentos trabalhados, observamos práticas e aspectos da cultura política 
brasileira. As informações e a disposição das mesmas tinham por intenção informar, tornar conhecido e 
promover, muitas vezes, um discurso, um imaginário e, um ponto de vista de uma realidade, sobre a 
política nacional que, justificasse as ações do regime naquela área e a vigilância do SNI. Também se faz 
presente o discurso anticomunista e um certo descrédito para com a classe política. Além de identificamos 
um conjunto de representações que identificam os atores políticos e classifica-os como heróis ou vilões, e 
no caso dos documentos do SNI, respectivamente como patriotas ou comunistas. 
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O OLHAR VIGILANTE DO SERVIÇO NACIONAL DE INFORMAÇÕES AOS 
SETORES DA SOCIEDADE CIVIL: MOVIMENTOS SOCIAIS DO CAMPO E 
IGREJA CATÓLICA NA “TRANSIÇÃO, LENTA, GRADUAL E SEGURA” NO 

ESTADO DA PARAÍBA 
Olga Larissa Veiga Ferreira1 

 
Resumo: Esta proposta de trabalho oriunda do trabalho de conclusão de curso (TCC) busca 
abordar a atuação do Serviço Nacional de Informações (SNI) e a vigilância exercida a Igreja 
Católica Progressista e aos Movimentos Socais no campo no Estado da Paraíba durante o 
período da “Transição, Lenta, Gradual e Segura”. “Após a „distensão‟ de Ernesto Geisel, a 
desativação das organizações clandestinas tirou a importância dos comunistas. Mas para as 
comunidades” (FICO, 2001, p. 195). No que concerne à fundamentação teórica nosso trabalho 
se coloca no campo da História Política em diálogo com a História Social, ou “uma abordagem 
ampliada do político pela História Social” (BARROS, 2012, p.19). As fontes utilizadas foram os 
documentos oficiais, produzidos pelo SNI - Agência Pernambuco, que vigiava os estados de 
Alagoas, Pernambuco, Natal e Paraíba, documentos os quais foram disponibilizados por meio de 
pesquisa no acervo da Comissão Estadual da Verdade e Preservação da Memória do Estado da 
Paraíba, conjuntamente com as produções bibliográficas acerca do período, para assim conseguir 
expor o funcionamento do serviço e seu entendimento político sobre esses agentes da sociedade 
civil e a atuação destes no período pesquisado. 
 
Palavras-chave: SNI; Conflitos no campo; Igreja Católica. 
 

O Serviço Nacional de Informações (SNI) criado em 13 de Junho de 1964 por Golbery 
de Couto e Silva o qual anos depois proferiu sua frase célebre: “Criei um monstro” não se 
mostrava como tal nos primeiros anos do golpe civil militar, haja vista que  “na verdade, o 
monstro somente seria criado depois da vitória da linha dura, que se iniciou com a posse de 
Costa e Silva na presidência.”( FICO, 2003, p.175).  Antes da posse destes, o SNI compreendia 
como um órgão de caráter a responder os anseios do presidente em questão, o militar Castelo 
Branco, todavia isso não implica a ausência de violação aos direitos humanos deste período, 
porém no que tange ao serviço ao passar dos anos esse se mostrou como um gigante olho que 
tudo vê em busca de ceifar qualquer manifestação da sociedade civil que fosse contrária ao 
regime ou demais atividades que pudesse ameaçar a busca de hegemonia dos militares, vigiando 
os seus e a oposição em geral. Apesar desta distinção entre os governos presidenciais dos 21 anos 
de ditadura, o SNI em toda sua trajetória se aperfeiçoou ao ponto que “o sistema foi se 
sofisticando e formando um rolo compressor na rota da repressão” (D‟ARAUJO; SOARES; 
CASTRO, 1994, P. 17).   

Nesse ínterim a Igreja Católica nomeada como progressista, simboliza um setor dentro da 
hierarquia católica de Padres, Freiras, Freis e entre outros que lutavam contra os desmando dos 
militares. Por essa ação foi um dos setores da sociedade civil que esteve na mira do serviço 
principalmente o esfacelamento das guerrilhas urbanas e rurais. Por isso utilizo do recorte do 

                                                           
1 Mestranda em História pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e membro do Grupo de Estudos e Pesquisa 
em História do Século  XX (GEPHIS20) 
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período de Geisel adiante, pois é neste que os documentos referentes a essa parcela da sociedade 
são produzidos, junto de tal também há a vigilância aos movimentos sociais no campo, os quais 
atuavam conjuntamente com membros a esquerda da Igreja Católica em busca de validar o seu 
direito a terra e pautas além. 
 Diante disso apresentarei a construção deste serviço em caráter nacional e seus anseios 
frente à sociedade civil e sua atuação conjuntamente com a Comunidade de Informações e 
Segurança, relacionando com as suas viragens de estratégia em cada governo militar, levando em 
consideração a violação aos direitos humanos que tal órgão fazia ao adentar-se em diversos tipos 
de organizações sociais para coletar informações para seu uso de controle social. Essa narrativa se 
construirá através dos documentos disponibilizado pela Comissão Estadual da Verdade e da 
Preservação da Memória do Estado da Paraíba (CEVPM-PB) no que se refere a atuação do SNI 
no Estado da Paraíba, com auxílio de uma bibliografia acerca da estruturação e ação de tal órgão 
e sua atuação junto a sociedade, seja em âmbito nacional ou ao estado da Paraíba, comitantimente  
utilizaremos de produções sobre os movimentos sociais no campo e suas relações com a Igreja 
Católica progressista no Estado da Paraíba nesse período em questão. 

Fundamento meu trabalho na Nova História Política em Diálogo com a História Social, 
trazendo para o cerne da narrativa a atuação dos atores políticos. Pois o poder não se encontra 
em estrito senso nas mãos do estado. Analisar a atuação desses civis em forma dialética com o 
então governo é necessário para romper com a história de cima para baixo e entender o poder de 
atuação desses atores políticos, “em todas as direções e sentidos, e não mais exclusivamente de 
uma perspectiva da centralidade estatal ou da imposição dos grupos dominantes de uma 
sociedade” (BARROS,2012, p. 23) 

A estruturação desse serviço partiu de um acumulo de serviços anteriores, o seu criador 
Golbery de Couto e Silva carregava uma vasta experiência destes órgãos “no Ipes (Instituto de 
Pesquisa e Estudos Sociais) havia conseguido reunir alguns milhares de fichas e dossiês” 
(ALVES,1984, p.25) as quais foram importantes para o então presidente do SNI construir o que 
seria, o modo operacional de coleta de informações.  O SNI também herdou os documentos do 
serviço anterior; Serviço Nacional de Informações e Contra Informações (SFICI), onde Golbery 
havia trabalhado e que foi desativado por Castelo Branco, pois o mesmo acreditava que ele seria 
incapaz para os anseios dos militares nesse momento, os quais estavam ancorados na Doutrina de 
Segurança Nacional2 que junto aos demais órgãos de controle da sociedade política, ou o estado 
buscavam construir um aparato ideológico e político de controle social. 

 
A Doutrina de Segurança Nacional e Desenvolvimento foi formulada pela ESG3, em 
colaboração com o IPES e o IBAD, num período de 25 anos. Trata-se de abrangente 
corpo teórico constituído de elementos ideológicos e de diretrizes para infiltração, 
coleta de informações e planejamento político-econômico de programas 
governamentais. Permite o estabelecimento e avaliação dos componentes estruturais do 
Estado e fornece elementos para o desenvolvimento de metas e o planejamento 

administrativo periódicos. (ALVES, 1984, p.35) 
 

Para compreender o que seria esses órgãos de controle do estado, e sua função, estou 
ancorada na concepção da teoria do estado ampliado de Gramsci: 

 
Para Gramsci , três níveis de percepção da sociedade e do Estado: a) a infra-estrutura- 
que , tal como para Marx, consiste no espaço das relações de produção e de trabalho, 
na economia, simplificadamente falando; b) a sociedade civil – conjunto dos indivíduos 
organizados nos chamados aparelhos privados de hegemonia e cerne da ação/pressão 

política consciente dirigida a obter certos objetivos e, finalmente, c) a sociedade 

                                                           
2 Para mais informações sobre Doutrina de Segurança Nacional ler: ALVES, Maria Helena Moreira. Estado e Oposição 
no Brasil (1964-1984). São Paulo: EDUSC, 2005.  
3 Escola Superior de Guerra (ESG) órgãos demasiado importante para a formulação dos quadros estratégico dos 
militares. 
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política – ou “estado em sentindo restrito”, identificado ao que mais 
comumente designamos como Estado, isto é, o conjunto de aparelhos e 
agências do poder público, propriamente dito. (MENDONÇA, 1998, p.20) 
 

Nesse entendimento o SNI e os órgãos que constituíam as comunidades se apresentam 
enquanto a Sociedade Política “os aparelhos militares e burocráticos de dominação e de coerção” 
(COUTINHO, 1989, p.128), em vigilância e em relação dialética com a Sociedade Civil, pois a 
empiria nos mostra nos relatórios do SNI a atuação em que o mesmo se propunha para construir 
hegemonia junto à sociedade civil, essa o qual entendo que não é pleno sujeito passivo e sim um 
ator político. 

Em relatório de 1980 referente à atuação do SNI na Paraíba sobre um conflito de terra 
acunhado da Grande Alagamar, os agentes explicitam através de publicação do Jornal A União 
uma tentativa de voltar os demais setores da sociedade civil contra os camponeses, os quais em 
diversos documentos são apresentados como aríetes e influenciados pelo clero, que estavam 
organizados em torno deste conflito, numa clara busca de conquista de hegemonia. 
Apresentando de maneira tendenciosa a matéria do jornal traz “A verdade sobre Alagamar, Piacas 
Maria de Melo – Forjando Guerra o Objetivo é Socializar”. 
 

 
Fonte: Fundo SNI – Agência Recife - ARE-ACE-898-80 (Informe nº 0134/117/ARE/80) Fundo SNI. 

Arquivo da Comissão da Verdade e Preservação da Memória do Estado da Paraíba4 
 

Isto posto o SNI era necessário para garantir a centralidade do poder do estado, pois “ele 
montará uma formidável rede de informações políticas para detectar os „inimigos‟, aqueles setores 
da oposição que possam estar infiltrados pela ação comunista „indireta‟”(ALVES, 19884, p. 41). 
Porém a história nos mostra que tal controle não era possível, pois os sujeitos da sociedade civil 
brandiam suas bandeiras de antagonismo à ditadura-civil militar. 

Tendo fim o governo de Castelo Branco, em 15 de março de 1967 assume o então 
General Costa e Silva, pois “na visão dos militares radicais, a caçada aos subversivos havia sido 
branda demais nos três primeiros anos da „revolução‟ e era preciso apressar a „limpeza‟ do país” 
(FIGUEIREDO, 2005, p. 149). Assim o serviço deu uma guinada estratégica e política para 
alcançar em maior escala a sociedade civil “o SNI tornou-se um poder político de facto tão 
importante quanto o do próprio Executivo” (ALVES, 1989, p.72-73), expandindo assim as suas 
funções. De órgão para o anseio do primeiro ditador, passa-se a ter uma dimensão bem maior de 
atuação. 

Seu objetivo era coletar o máximo de informações pertinentes para manter a seguridade 
do sistema, este, interceptava correspondências, grampeava quartos de hotéis de políticos e atores 

                                                           
4 No documento em questão trazem nomes como CDDH, Caixe e Dom José os quais irei desenvolver mais a frente 
neste artigo. 
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políticos que estavam na mira do regime, também grampeavam telefones, infiltravam militares ou 
agentes civis dentro de organizações políticas para colher informações, e monitorar os paços 
políticos dos sujeitos organizados em aparelhos privados de hegemonia. Para assim tomar 
objetividade em diversos memorandos e documentos confidenciais os quais circulavam em todo 
o corpo que construía a rede de informação e segurança da Ditadura 

Em 1970 é aprovado o Plano Nacional de Segurança, durante o governo do Garrastazu 
Médici, o qual pretendia garantir que as futuras missões do SNI seriam de competência do 
recém-criado Sistema Nacional de Informação (SISNI), que agora colocava dentro do guarda 
chuva os serviços de informações  e segurança5, que constituíam a comunidade de informações: 

 
O SISNI, era composto pelo „Subsistema de Informações Estratégicas Militares‟ o qual 
era específico das três Forças Armadas: Centro de Informações da Marinha 
(CENIMAR), Centro de Informação da Aeronáutica, (CISA) e Centro de Informações 
do Exército (CIE). Sendo todos eles órgãos criados ou reformados durante de Costa e 
Silva para melhor combater a „subversão‟” (FERREIRA, 2017, p.23)6 

 
A comunidade de informações “se tornou uma complexa rede, que tinha como principal 

função acompanhar os vários campos de ação governamental” (ANTUNES, 2001, p.83), nelas os 
serviços das forças armadas construía estratégias e trabalhavam em comunhão, mas também 
isoladamente no caminho da repressão. Todavia alguns dos órgãos que a compunham como o 
CIE criado pelo General Costa e Silva ganhou demasiado fôlego nesse período de presidência de 
Médici, pois “era o serviço de informação que contava com o maior quadro de pessoas e o que 
mais se empenhou no combate à luta armada” (ANTUNES, 2001,p.24) 

Em 1971 é criada a Escola Nacional de Informações da ESNI, que garantiu que o SNI 
“tivesse o centro de ensino mais sofisticado do país” (FIGUEIREDO,2005,p.222) e assim 
formar intelectualmente e estrategicamente seus agentes para buscar informações que garantissem 
o controle do estado ditatorial, pois para garantir a hegemonia o estado ditatorial precisaria 
formar os seus intelectuais orgânicos para arregimentar suas funções. Sobre a função destes “ do 
aparato de coerção estatal que assegura „legalmente‟ a disciplina dos grupos que não „consentem‟, 
nem ativa nem passivamente, mas que é constituído para toda a sociedade.(GRAMSCI, 1968, p. 
11) “7 

“No esquema de segurança do governo Médici, o Exército era os músculos e o 
SNI, o cérebro. Com apenas seis anos de vida, o Serviço Nacional de 
Informações se tornara de fato o quarto poder no país. Nada lhe 
escapava.”(FIGUEIREDO, 2005, p.194) 
 

 Em 15 de março de 1974, Ernesto Geisel assume o cargo de presidente do país. Estava 
sinalizado dentro das disputas militares o retorno dos “moderados”8 para o comando da ditadura. 
O qual apontou que iria implementar um ‟gradual, mas seguro, aperfecionamamento 
democrático‟ para a abertura política do país. É nesse contexto que a vigilância aos movimentos 
do campo e Igreja Católica Progressista tem suas ações priorizadas aos olhos da comunidade de 
informações e SNI. Haja vista que o regime já havia derrotado em matéria objetiva, através da 
gigantesca caça aos “subversivos” as organizações de cunho mais “radical” de oposição ao 
regime. 

                                                           
5 Sobre distinção do que seria órgãos de informações e segurança: Antunes, (2001, p. 42) afirma “os órgãos militares 
tinham uma preocupação em desvincular suas agências de informações da atividade de segurança e repressão” 
6 É interessante salientar que também faziam parte da comunidade os famosos órgãos de repressão Centro de 
Operações de Defesa Interna (CODI) e Destacamento de Operações de Informações (DOI) 
7 Sobre Intelectuais orgânicos ler: GRAMSCI, Antonio,  Os intelectuais e a organização da cultura. 3.ed. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 1968. 
8Após a recente abertura de arquivos norte-americanos sobre a ditadura brasileira que mostram que no Governo dos 
“moderados” a tortura e as demasiadas violações dos direitos humanos aconteciam, fica em aberto mais para 
explorarmos enquanto historiadores. 
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Entre 1974 a 1985 que deveria ser o afrouxamento para a abertura política, seja nas suas 
atividades de segurança e nas de informação do regime, se mostrou algo inverso no tocante a 
vigilância. O SNI ao invés de afrouxar-se se fincou mais, e aumenta o seu poder de vigilância. Os 
documentos do SNI acerca das movimentações da Igreja Católica Progressista e os movimentos 
sociais no campo ganham  tamanho quantitativo. Devido todo o contexto político que essas 
organizações tomavam em denunciar as violações cometidas pelos militares, e brandindo as 
bandeiras da justiça social. 

Neste período o SNI era chefiado pelo General João Batista Figueiredo, cujo nos anos de 
governo de Geisel, aumentou em demasia o corpo burocrático do SNI de agentes e fincou sua 
ação em diversos setores da sociedade civil. Também vale salientar que é neste período em que 
várias atrocidades de cunho terrorista foram comandadas pelos ditadores e seus respectivos 
serviços.9 

“Os militares sabiam, que, mais dia menos dia, teriam de voltar aos quarteis. Seria normal, 
portanto que o SNI começasse a diminuir de tamanho. O que acontecia, porém era 
exatamente o contrário. Não é que o Serviço crescesse; ele inchava.” (FIGUEIREDO, 
2005, p.271) 

 

 Com a posse de Figueiredo esse crescimento não diminuiu, o SNI atingiu um gigantismo, 
exemplo destas atitudes, foi um hospital construído em Brasília em nome do serviço. O SNI e a 
comunidade de informações e segurança mesmo caindo em decadência funcional inchava seus 
quadros ao  tempo em que o barco da legitimidade da Ditadura Civil Militar afundava seus 
últimos resquícios. Por fim, apenas no governo de Sarney que o SNI diminuiu suas funções 
voltando-se apenas para atividades de segurança externa e logo depois findando-se. Tal órgão era 
importantíssimo para os militares que dois dos seus cinco Ditadores comandaram este, Médici de 
1967 até 1969 e Figueiredo em 1974 até 1978.  

Nesse período de afrouxamento é onde encontrei todos os documentos que  faziam 
referência à vigilância a Igreja Católica Progressista e os movimentos sociais no campo no Estado 
da Paraíba. Em fins de 1960 quando a Comissão Nacional dos Bispos (CNBB) se colocou 
publicamente se posicionando contra o regime militar, está já ficou na mira dos vigilantes, a 
vigilância se aprofundou em meados dos anos de 1970. 

É nessa temporalidade em que as Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) se espalham por 
todo o país fazendo um trabalho com os diversos setores da sociedade civil, com um papel de 
denúncia e trabalho comunitário por um mundo menos desigual e em que não haja mais violação 
dos direitos humanos. Construindo com os movimentos locais e nacionais protestos e 
mobilizações os quais “a igreja teve papel fundamental em aglutinar e organizar numa relação de 
troca de experiências juntamente com a questão da fé em torno de pautas progressistas daquele 
contexto” (FERREIRA; NUNES,2017, p.8). 

É nesse aspecto que utilizo a concepção de classe enquanto processo e classe enquanto 
formação do historiador E. P. Thompson. Para poder analisar como sujeitos vindos de realidades 
distintas estavam alinhados na mesma ideia política, mesmo havendo as suas peculiaridades, 
usando da base das fontes primárias as quais os trazem mencionados juntamente nos 
documentos. De primeira vista possa parecer que ao falar campo e igreja católica progressista 
esteja se falando de dois objetos distintos, porém não o é, haja vista que estavam se organizando 
em conjunto em torno das já mencionadas CEBs, e no caso da Paraíba a Comissão de Direitos 
Humanos da Arquidiocese do Estado da Paraíba (CDDH). Sobre essa concepção de classe 
entendo que seja: 

A Classe acontece quando alguns homens, como resultado de experiências comuns 
(herdadas ou partilhadas), sentem e articulam a identidade de seus interesses entre si, e 
contra outros homens cujos interesses diferem (e geralmente se opões) dos seus. 
(THOMPSON, 1987, p.10) 
 

                                                           
9 Sobre essas ações terroristas: ARGOLO, José A. et al. A direita explosiva no Brasil. Rio de Janeiro: Mauad, 1996. 
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Assim empiricamente se organizando em cerca de 80.000 CEBs espelhadas pelo país em 
denúncia e pedindo o fim do regime militar, junto a elas também havia as comissões pastorais, 
essas sendo diversas, carcerárias, urbanas e a que interessa nesta pesquisa, a Pastoral da Terra, o 
qual “é a mais controvertida talvez por ser tão militante, tanto nos seus ataques ao regime quanto 
na sua defesa dos trabalhadores rurais”(CAVA, 1988, p.246). 

Ao analisar as fontes primárias disponibilizadas pela Comissão Estadual da Verdade pela 
Preservação da Memória do Estado da Paraíba (CEVPM-PB) percebi um fator que me chamou 
atenção são as demasiadas informações que os camponeses eram pessoas ausentes de intelecto 
que estavam sendo influenciados pela igreja católica, como nesse trecho de documento dos anos 
80:  

Foram constatadas as seguintes atividades: a. o clero paraibana professa a ideia da Igreja 
Comunidade e materializou essa nova corrente de pensamento católico através 
Comunidades de Bairro e Clubes de Jovens, disseminados pela grande JOÃO PESSOA 
e em expansão pelo interior do Estado. Esses grupos, após infiltrados por elementos 
esquerdistas, passam na realidade a serem instrumentos de pressão, agitação e 
propaganda.” .(AC ACE CNF 732-80 Fundo SNI. Arquivo da Comissão da Verdade e 
Preservação da Memória do Estado da Paraíba) 
 

Porém analisando os documentos os cruzando-o com trabalhos empíricos com os 
camponeses das regiões mencionadas nos documentos, e também com a ajuda da analise teórica 
percebo que isso seja um falseamento da informação para os fins dos militares. Sobre essa 
possível ausência de militância dos camponeses:  

 
Os pequenos produtores, geralmente, têm alguma dificuldade em passar da constatação 
de que estão sendo alvo de injustiças, para uma analise do fato e uma atuação no 
sentindo de enfrentá-lo e supera-lo, correspondente a um certo nível de criticidade e 
participação. Isso porque os produtores direitos, como os pequenos arrendatários de 
Alagamar, quase sempre produzem isoladamente, o que os distância uns dos outros. E, 
do inicio do plantio ate o final da colheita, depende do trabalho cotidiano na própria 
unidade de produção familiar, o que os absorve inteiramente(...).Às vezes, no período 
de entressafra, também assalariam-se completamente em outras áreas, o que, em tese, 
poderia concorrer para maior distanciamento entre os que exploram originalmente o 
mesmo imóvel como pequenos produtores isolodos. 
Não obstante, em Algamar, essa tendência à dispersão, já vinha sendo inicialmente 
superada por atitudes solidárias entre os arrendatários, que chegavam a repartir entre si, 
segundo as próprias necessidades , o resultado de seu trabalho (...) 
De modo geral, porém, na nossa realidade, somente determinados fatos violentes, 
como a tentativa de expulsão dos arrendatários levada a efeito pelos novos 
proprietários de Alagamar, ameaçando sua sobrevivência e tornando insustentáveis suas 
condições de vida, conseguem despertar os camponeses do citado imobilismo, 
resultante de ma forma individualizada de produção” (1980, p. 40,41. Apud 
MOREIRA, 1997, p.804,805) 
 

Thompson ao abordar sobre o processo de classe em si para classe em si nos traz que os 
sujeitos já estão imbuídos em sua classe e vivenciando a luta de classe, mas chega determinado 
momento em que toma a classe para si, tal conflito nomeado de Grande Alagamar o qual está 
presente em demasiados relatórios do SNI e o qual as autoras narram na citação acima podemos 
perceber a aplicação empírica de tal conceitualização da classe, para o autor essa relação se 
mostra: 

“As classes não existem como entidades separadas que olham ao redor, acham um 
inimigo de classe e partem para a batalha. Ao contrário, para mim, as pessoas se vêem 
numa sociedade estruturada de certo modo (por meio de relações de produção 
fundamentalmente), suportam a exploração (ou buscam manter poder sobre os 
explorados), identificam os nós dos interesses antagônicos, debatem-se em torno desses 
membros nós e, no curso de tal processo de luta, descobrem a si mesmas como uma 
classe, vindo, pois, a fazer a descoberta da sua consciência de classe. Classe e 
consciência de classe são sempre o último e não o primeiro degrau de um processo 
histórico real”. (THOMPSON, 2012: 274) 
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Pude também vislumbrar nessa pesquisa o caso de insatisfação dos camponeses era real 
como podemos perceber no depoimento o Sr Joaquim Guilhermino, agricultor de Piacas à 
comissão parlamentar de Inquérito instalada pela assembleia Legislativa da Paraíba: 

 
Eu venho trabalhando, cultivando. Agora o problema que eu me acho prejudicado é 
porque ele quer tirar nós da nossa área baixa que nós vivemos e votar lá para a serra. E 
nós que somos nascidos e criado acolá, nós conhecemos a região. Mas se nós vamos lá 
par cima, nós vamos matar a nossa família. (CANTALICE, D, 1980, p. 85. Apud 
MOREIRA, 1997, p.803) 
 

Contrariando assim a visão que os agentes narravam nos relatórios do SNI, ou seja à 
ausência de autonomia dos sujeitos camponeses e apenas colocando o pessoal da Igreja como os 
detentores do poder intelectual de influenciador, como se observa no documento referente a 
atuação do Frei Anastácio, tido como agitador e influenciador:  

 
FREI ANASTÁCIO RIBEIRO: 
“ 1976 - Promoveu agitação no meio rural juntamente com o Frei HERMANO JOSÉ e 
o Advogado VANDERLEY CAIXE, Coordenador do Centro de defesa dos Direitos 
humanos da Arquidiocese da PARAÍBA no caso da desapropriação das propriedades 
MUCATU, GARAPU e ANDREZA. 
1978 - Liderou reuniões na Igreja de ALHANDRA/PB, de cunho ideológico, nas quais 
tomaram parte agricultores dos Municípios / de ITABAIANA, SALGADO DE SÃO 
FELIX, PEDRAS DE FOGO, CAAPORA, PITIMBÚ, PILAR, CONDE, 
MOGEIRO e SÃO MIGUEL DE ITAIPÚ, durante essas reuniões foram lidos artigos 
da Constituição / Cubana. 
- Orientou e incitou moradores contra proprietários de terras no Município de 
CAAPORÃ 
-  Participou do III ENCONTRO NACIONAL DAS COMUNIDADES ECLESIAIS, 
realizado no período de 19 a 23 Jul 78, em JOÃO PESSOA/PB, coordenado pela 
Arquidiocese da PARAÍBA e com o apoio da CNBB, sob o tema „IGREJA, POVO 
QUE SE LIBERTA‟.  
- É tido como ativista da esquerda clerical e seguidor fiel da/ orientação do D. JOSÉ 
MARIA PIRES. - Não foi possível obter os dados qualificativos do nominado” .(AC 
ACE CNF 785-80 Fundo SNI. Arquivo da Comissão da Verdade e 
Preservação da Memória do Estado da Paraíba) 

 
Ao decorrer dessas analises documentais pude perceber a demasiada presença da menção 

aos sujeitos da igreja ou advogado Wanderley Caixe, e quase nada sobre os camponeses, assim 
tive que recorrer a demais fontes que pudesse contrariar tal ideia, e até mostrar como os conflitos 
de terra e as demais lutas as quais campo e igreja estavam lado a lado iam além de influência ou 
persuasão e sim de um entendimento em certa parte comum de mundo, pois esses sujeitos vindo 
de setores distintos se encontravam neste momentos imbuídos de solidariedades e sentimento 
comum de mundo, assim sendo vigiados corriqueiramente pelo Serviço Nacional de Informações 
e sofrendo demasiadas investidas dos órgãos de segurança, por isso pesquisar tal documentos se 
enquadra em um cuidado especial, pois são documentos sensíveis: 

 
Os arquivos de regimes repressivos são fontes sensíveis da história recente, por serem 
ao mesmo tempo testemunhos de um passado ainda próximo e das estratégias de 
organização e da memória coletiva, ao serem feitos usos diversos do que se situará 
como discurso oficial e o que será deixado para o esquecimento. E nunca é demais 
frisar que a disponibilização de fundos documentais como esses é fundamental para o 
conhecimento dos fatos e para a escrita da história, assim como para a consolidação dos 
próprios regimes democráticos. (GERTZ; BAUER, 2013, p.191) 

 Então, podemos concluir que a vigilância exercida pelo SNI e sofrida pelos atores 
políticos da sociedade civil foi uma busca constante de tentar sufocar esse tipo de organização 
popular e manter a hegemonia já fragilizada dos militares, em uma busca desenfreada de violação 
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dos direitos humanos que trouxe sequelas para o resto da vida dos sujeitos e para a nossa 
sociedade. 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
Fontes Históricas 
 
-Fundo SNI - Agência  Arquivo da Comissão da Verdade e Preservação da Memória do 
Estado da Paraíba 
 
AC ACE CNF 732-80 
 
AC ACE CNF 785-80  
 
ARE-ACE-898-80 ( Informe nº 0134/117/ARE/80)  
 

Bibliografia  
 
ALVES, Maria Helena Moreira. Estado e Oposição no Brasil (1964-1984). São Paulo: EDUSC, 2005.  
 
ANTUNES, Priscila C. B. SNI e ABIN: Uma Leitura da Atuação dos Serviços Secretos 
Brasileiros ao longo do Século XX. Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas Editora, 2001. 
 
BAUER, Caroline Silveira; GERTZ, René E. Arquivos policiais de extintos regimes repressivos: fontes 
sensíveis da história recente. In: PINSKY, Carla Bassanezi; LUCA, Tania Regina de (org.). O 
historiador e suas fontes. São Paulo: Contexto, v. 1, p. 173-194, 2009. 
 
BARROS, José d‟Assunção. “História social e retorno do político”. In SCHURSTER, Karl. ; Giselda 
Brito, SILVA.; Júlia Silveira, MATOS. Campos da Política – Discursos e Práticas. São Paulo: LP-
Books, 2012, p. 10-46. 
 
CAVA, Ralp Della. A igreja e a Abertura (1974-1985). In: STEPAN, Alfred. Democratizando o Brasil. 
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988, p.231-273. 
 
COUTINHO, Carlos Nelson. Gramsci: um estudo sobre seu pensamento político. Rio de Janeiro: 
Campus, 1989. 
 
D‟ARAUJO, Maria Celina; SOARES, Gláucia Ary Dillon; CASTRO. Celso. Os Anos de Chumbo – 
A Memória Militar Sobre a Repressão. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 1994. 
 
FERREIRA, O. L. V.; NUNES, Paulo Giovani Antonino. O Serviço Nacional de informação (SNI) e a 
vigilância à igreja católica e aos movimentos sociais no campo no período da transição “lenta, gradual e segura” 
(1975-1985) In: Encontro Nacional de História Política, João Pessoa – PB, 2017. 
 
FICO, Carlos. Como eles agiam: Os subterrâneos da Ditadura Militar: espionagem e polícia política. 
Rio de Janeiro: Record, 2001. 
_______. (2003), "Espionagem, Polícia Política, Censura e Propaganda", in J. Ferreira e L. de A. N. 
Delgado (orgs.), O Tempo da Ditadura: Regime Militar e Movimentos Sociais em Fins do Século XX –  O 
Brasil Republicano. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, vol. 4. 
 



 

e-ISSN: 2359-2796, v. 18, n. 1, 2018. XVIII Encontro Estadual de História – ANPUH-PB 

 

418 

FIGUEIREDO, Lucas. Ministério do Silêncio: A história do serviço secreto brasileiro de Washigton Luís a 
Lula 1927-2005. Rio de Janeiro; São Paulo: Editora Record, 2005. 
 
GRAMSCI, Antonio,  Os intelectuais e a organização da cultura. 3.ed. Rio de Janeiro:  
 
MENDONÇA, Sonia Regina. Estado e Sociedade. In: MATTOS, Marcelo Badaró (org.). História: 
pensar e fazer. Rio de Janeiro: Laboratório Dimensões da História – UFF, 1998, p. 13-32 
 
_______. Estado, Violência simbólica e metaforização da cidadania. Tempo, Rio de Janeiro, v.1, p.94-
125, 1996. 
 
MOREIRA, Emília. Por um pedaço de chão. João Pessoa: UFPB – Universitária, 1997, v. I eII. 
 
OLIVEIRA, Lúcio Sérgio Porto. A História da Atividade de Inteligência no Brasil. Agência Brasileira de 
Inteligência (ABIN), 1999. 
 
THOMPSON, Edwar Palmer. A formação da Classe Operária Inglesa, vol 1. Paz e Terra: 2004. 
 
_______. As peculiaridades dos ingleses e outros ensaios. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2012. 

 
 

 
 
 
 



 

e-ISSN: 2359-2796, v. 18, n. 1, 2018. XVIII Encontro Estadual de História – ANPUH-PB 

 

419 

OS DISCURSOS ANTICOMUNISTAS EM JORNAIS PARAIBANOS: PODER, 
POLITICA E IMPRENSA DURANTE A DITADURA MILITAR (1964-1985) 

 
Amélia Neta Diniz de Oliveira1 

  
Resumo: O presente trabalho tem a pretensão de analisar os discursos anticomunistas em fontes 
impressas, entre elas jornais e atas do poder legislativo, no período de (1964-1985) na cidade de 
Campina Grande. Para desenvolvimento deste trabalho, utilizaremos como fontes, o jornal Diário 
da Borborema e através deste buscaremos realizar leituras e interpretações de estigmas e 
preconceitos veiculados nos jornais, pois os mesmos fornecem elementos para que possamos 
compreender a influência de tais preceitos sobre o imaginário anticomunista na Paraíba, 
legitimando assim uma cultura conservadora e autoritária, nos anos de 1964-1985. Teoricamente 
trabalhamos no campo da História Política em interface com a História Social. Tendo como 
principais referenciais teóricos Gramsci (1937) para problematizar o papel da imprensa, enquanto 
agente de suporte ideológico e bloco hegemônico. Para pensarmos o anticomunismo tomamos 
como referência Motta (2003) Cavalcante (2013) Rodeghero (1988). 
 
Palavras-chave: Imprensa. Ditadura Militar. Anticomunismo 

 
INTRODUÇÃO 
 

Nas últimas décadas do século XX e início do século XXI, houve uma aumento 
considerável no número de trabalhos acadêmicos que estudam o anticomunismo no Brasil. 
Entretanto ao longo dos levantamentos realizados foi possível identificar que apesar desse 
significativo aumento, ainda são poucos os trabalhos que trazem o anticomunismo como objeto 
principal das discussões historiográficas, pois na maioria das vezes o anticomunismo é relegado a 
uma pequena problematização entre parágrafos, ou ainda, como nota de rodapé. Pensando a 
partir dessa lacuna historiográfica como referência para construção da nossa pesquisa, buscamos 
então trabalhos que traga discussões mais centrais sobre o tema. 

Deste modo, propormos que o anticomunismo seja estudado como tema central nas 
discussões historiográficas. Compreendendo que no Brasil ele foi e ainda é tema recorrente em 
muitos debates na sociedade. Defendemos ainda que seu estudo seja realizado não apenas nos 
momentos culminantes, que se visualiza um perigo, como foi em 1937, 1945 e 1964, 
respectivamente. Mas sempre que houve uma necessidade de compreender os motivos pelos 
quais nosso país foi e ainda é tendencioso ao autoritarismo. 

Com este trabalho pretendemos dar continuidade e ampliar a pesquisa iniciada na 
graduação acerca do Anticomunismo em jornais paraibanos nos anos (1960-1964). Tal pesquisa 
foi construída por meio dos periódicos, sendo eles o Correio da Paraíba, situado na cidade de 
João Pessoa e o Diário da Borborema, situada em Campina Grande. Neste artigo intencionamos 
identificar e investigar as múltiplas representações que foram disseminadas em periódicos, que 

                                                           
1 - Aluna do programa de Pós- Graduação em História da Universidade Federal de Campina Grande- PPGH/UFCG. 
Bolsista CAPES/DS. (ameliadiniz@gmail.com). 
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inúmeras vezes foram responsáveis pela disseminação de ideias anticomunistas; fossem elas em 
nível local, nacional ou mundial. 

Desse modo nosso objetivo é analisar como os discursos anticomunistas foram 
disseminados na cidade de Campina Grande, por compreender que nesta cidade por algum 
tempo esteve inseridas notáveis empresas do ramo da comunicação. Neste momento o artigo terá 
como recorte temporal os anos de (1964-1985), com esse recorte pretendemos problematizar o 
período que ficou conhecido como ditadura militar. 

Diante de algumas questões preliminares acerca da temática que irá ser trabalhada nas 
próximas páginas, destacamos que daremos continuidade a nossa pesquisa em jornais paraibanos, 
por compreender que através deles seja possível trazer a luz e tornar inteligíveis muitas questões 
que foram publicadas nas páginas desses periódicos, pois inúmeras vezes algumas matérias são 
publicadas sem que se perceba suas intencionalidades e seus fins mercadológicos. Para destacar 
essas questões ligadas a imprensa, trabalhamos com as concepções problematizadas no segundo 
volume de Cadernos do Cárcere de Antônio Gramsci, o autor destaca que; “A imprensa é a parte 
mais dinâmica desta estrutura ideológica [...]” (2010, p. 78). 

Trata-se de um debate, portanto de como o anticomunismo foi e ainda é um fenômeno 
latente em terras brasileiras, inclusive paraibanas, manifestando-sempre que possível. Entendemos 
que o estudo desse período seja de suma importância para o levantamento de alguns dados, 
inclusive ligados à própria imprensa campinense, fazendo com que se torne mais claro o estudo 
sobre o tema, e que esses estudos possam trazer a cena algumas páginas da nossa história que 
ainda se encontram adormecidas em arquivos públicos e privados, não apenas em Campina 
Grande, mas em todo território brasileiro. 

 
O ANTICOMUNISMO NOS DEBATES DE PÓS- GRADUAÇÃO NO BRASIL  

 
Este artigo terá como preâmbulo alguns trabalhos que foram produzidas nas últimas 

décadas nos programas de pós-graduação em história e outras áreas afins2. Entre as múltiplas 
perguntas elaboradas pelos pesquisadores que estudam esses registros e que denotam algo acerca 
dos discursos anticomunistas, podemos destacar que, através delas procuram-se compreender 
como os comunistas eram representados? Que tipos de perigos esses poderiam trazer a sociedade 
brasileira? Quais seus planos e ligações com o “comunismo internacional”? De que modo os 
comunistas se infiltravam nos setores estratégicos da sociedade brasileira? Qual o peso da atuação 
do PCB nas disputas políticas?  

Através desses estudos, tem sido possível encontrar elementos capazes de responder dois 
conjuntos de questões: o primeiro diz respeito às imagens construídas para caracterizar o 
comunismo, os comunistas e os respectivos meios que estes são veiculados. O segundo grupo é 
caracterizado pelas indagações que podem ser realizadas por historiadores aos grupos 
denominados de anticomunistas, esses que constroem sua própria identidade em oposição aos 
comunistas. 

Em relação ao primeiro conjunto, pode-se afirmar que já existe várias imagens que são 
recorrentes na associação do comunismo ao inferno e dos comunistas ao demônio, que são 
representados como abutres, polvos, serpentes, que são relacionados à doença, ao estrangeiro e a 
traições. Esse campo tem sido bastante explorado por alguns teóricos, dentre os quais, podemos 
destacar o trabalho de Rodeghero (1998), intitulado de: O Diabo é vermelho, um segundo trabalho 
com esse tipo de analogia seria o a tese de Motta (2003) que traz na capa do seu livro a figura de 
um dragão com braços de serpente, obviamente tais representações foram inspiradas pelo 

                                                           
2 - Tese de Doutorado em História; CAVALCANTE NETO, Faustino Teatino. Ameaça vermelha: O imaginário 
anticomunista na Paraíba (1917-1937), Recife, UFPE, 2013. Tese de Doutorado em História – USP, 1990; 
RODEGHERO, Carla Simone. O Diabo é Vermelho: Imaginário Anticomunista e Igreja Católica no Rio 
Grande do Sul (1945-1964). Passo Fundo: Ediupf, 1998 Tese de Doutorado em História; MOTTA, Rodrigo Patto 
Sá. Em Guarda Contra o “Perigo Vermelho”: O Anticomunismo no Brasil (1917-1964). São Paulo: USP, 2000.  
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imaginário social e que se encontra fortemente influenciadas por movimentos particulares da 
história brasileira. 

 Desses eventos que marcaram a História brasileira, existe um em particular que se 
sobressai aos demais, o movimento de 1935, que ficou conhecido como Intentona Comunista3, 
sob a liderança de Luiz Carlos Prestes e Olga Benário. Todavia, esse evento ainda nos dias atuais, 
causa acirradas discussões sobre seus personagens principais, e, isso não é apenas um debate 
historiográfico é uma luta pela memória destes personagens4. 

No segundo grupo podemos destacar questões relacionadas a quem eram esses 
indivíduos e que grupos deixaram registros de sua inserção na luta contra o comunismo. Neste 
caso, as pesquisas têm sido direcionadas a grupos com práticas anticomunistas especificas, 
podemos destacar os seguintes grupos: partidos políticos de direita, Igreja Católica, Exército, 
policia, órgãos ligados à imprensa, organizações governamentais e outras que foram criadas para 
o próprio combate ao comunismo. As análises dos discursos e das práticas desses grupos, nos 
permite não apenas compreender a forma como eles falavam do “perigo comunista”, mas como 
também eles criavam e formavam sua própria identidade em oposição aos demais. 

Outro bloco interessante de questões acerca do tema pode ser observado no cruzamento 
do discurso anticomunista com a organização e ação dos próprios comunistas, essa abordagem se 
torna relevante pelo fato de que as próprias ações dos grupos que se denominavam 
anticomunistas elaboravam protestos e movimentos contra o comunismo de acordo com a 
própria atuação do PCB, e isso está relacionado às organizações e às atividades dos próprios 
comunistas ou daqueles que eram a eles identificados, como pertencentes ao segmento. Pode-se 
ainda questionar se o diagnóstico que os comunistas faziam correspondia com o nível de 
organização dos comunistas em determinadas realidades, e se o perigo que eles “pressentiam” 
tinha chances de ocorrer. 

Outro campo pertinente às questões exploradas pela historiografia faz referência a 
recepção do anticomunismo por parte daqueles indivíduos e grupos que foram alvos das campanhas 
anticomunistas. Nesta direção, reconheceríamos os atrasos e transformações ocorridas ao longo 
do processo de produção e circulação de ideias anticomunistas, na tentativa de realizar apreensões 
de “leituras” diversas acerca deste fenômeno. 

 
REFERENCIAIS BRASILEIROS SOBRE O ANTICOMUNISMO 

 
Durante o período da graduação fui direcionada a trabalhar no campo da História 

Cultural e raramente tive contato com outras leituras de cunho marxista, todavia, com o passar 

                                                           
3 - A Intentona Comunista, também conhecida como Revolta Vermelha de 35 ou Levante Comunista, foi uma 
tentativa de golpe contra o governo de Getúlio Vargas. Foi liderada pelo Partido Comunista Brasileiro em nome da 
Aliança Nacional Libertadora, ocorreu em novembro de 1935, e foi rapidamente combatida pelas Forças de 
Segurança Nacional. 
 
4 - De um lado desta querela em torno da Intentona e dos seus personagens se encontra Anita Leocádia Prestes, filha 

do casal e historiadora, o foco principal da obra de Anita é a atuação política de pai. Vemos então uma tentativa de 

defender o legado familiar de seu pai como herói e mito, buscando assim dar continuidade a uma suposta hegemonia 

historiográfica em parte tendo sua própria contribuição. Antes de lançar sua biografia, Anita teceu duras críticas a 

Daniel Aarão, focando nos pontos fracos e em sua metodologia na obra, minimizando também o uso que ele fez das 

fontes. Enquanto a biografia escrita por Daniel Aarão Reis tem como principal foco construir uma nova narrativa 

sobre a vida e atuação de Luiz Carlos Prestes, é perceptível que em seu texto ele busca novas explicações e 

divergências em comparação a historiografia hegemônica sobre Prestes, em uma entrevista (CAZES) ele admitiu que 

gostaria de escrever sobre um prestes menos encantado e mais humano. CAZES, Leonardo. A vida de 

revolucionário de Luís Carlos Prestes em biografia de Daniel Aarão Reis. 2014. O Globo. Disponível em: 

<https://oglobo.globo.com/cultura/livros/a-vida-de-revolucionario-de-luis-carlos-prestes-em-biografia-de-daniel-

aarao-reis-14625415>. Acesso em: 26 jul. 2018. 
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do tempo nosso olho de historiador curioso, começa a procurar outras leituras, pois as vezes 
compreendemos que determinados autores já não dão conta da atual discussão que versamos 
construir. Foi guiada por essa inquietação que tenho buscado redimensionar o meu olhar para 
pesquisa, e sobretudo, para os historiadores, que outrora utilizei com demasiada referência 
teóricos marxistas. No desenvolvimento da pesquisa do trabalho monográfico dialoguemos com 
Motta (2002) na tentativa de compreender como seu estudo nos auxilia na compreensão dos 
primórdios do anticomunismo no Brasil no período de (1917-1935) Motta faz uma breve análise, 
a respeito da recepção dos conceitos dos anticomunismo no Brasil, ressaltando que o 
anticomunismo teve como “5marco inicial” a revolução de 1917. 

Dialogamos também com Rodeghero (2002), no sentido de demostrar como o 
comunismo foi representado e encenado na imagem daquele ilustre personagem6, 
compreendendo assim que tal discurso foi suficiente para que a igreja passasse a exercer um 
maior controle e vigilância, dentro do campo religioso. Sob batinas brancas o clero buscou uma 
maneira de alimentar a representação do diabo, e para isso, encontrou no comunismo a 
personificação perfeita para o diabo, e foi lapidando a partir de discursos a representação do 
inimigo de Deus na terra. 

 
OS INFINITOS USOS DA HISTÓRIA CULTURAL   
 

Na tentativa de realizar uma discussão mais global, dialogamos com um dos mais 
referenciados expoentes da história cultural, Roger Chartier (1990). Através dele tornou-se 
possível compreender que a história cultural tem como principal objeto identificador o modo de 
ver em diferentes lugares e momentos de uma determinada realidade social. Coisas que 
normalmente não veríamos em outros campos teóricos. 

Para Chartier (1990, p.17) “São estes esquemas intelectuais incorporados que criam 
figuras graças as quais o presente pode adquirir sentido, o outro torna-se inteligível e o espaço ser 
decifrado. [...]”, e é a partir da visualização que se torna possível compreender e decifrar os 
espaços, na história cultural, a respeito de tais práticas ele ainda ressalta que: 
 

As representações do mundo social assim construídas, embora aspirem universalidade 
de um diagnóstico fundado na razão, são sempre determinadas pelos interesses de 
grupos que as forjam. Daí, para cada caso, o necessário relacionamento dos discursos 
proferidos com a posição de quem os utiliza (...) As percepções do social não são de 
forma alguma discursos neutros: produzem estratégias e práticas (sociais, escolares e 
políticas) que tendem a impor uma autoridade à custa de outros. Por elas 
menosprezadas, a legitimar um projeto reformados ou justificar, para os próprios 
indivíduos, as suas escolhas e condutas. (CHARTIER, 1990, p.17) 

 
Utilizando os conceitos da história cultural, temos a possibilidade de trabalharmos com 

fontes que anteriormente não fazia parte do campo de estudos historiográficos. Entre elas os 
periódicos, revistas, panfletos, receitas, entre outras. Todavia, quando fui orientada a utilizar 
Chartier (1990) senti-me incomodada com o fato de que quase todos os trabalhos que estão 
sendo produzidos academicamente nas últimas décadas, tem citado o autor de modo muito geral. 
Por compreender que Chartier (1990) possa contribuir com uma miríade de questões, sentia a 
necessidade de trazer para discussão historiográfica algo mais particular, que nos proporcionasse 
discussões mais suscitas e diretas, sobre o tema. 

 
 
 

                                                           
5 - Utilizei as aspas no marco inicial, porque entre os historiadores a discordâncias sobre o fato do marco inicial do 
anticomunismo ser ou não a Revolução de 1917.  
6 - O ilustre personagem é a própria figura do diabo. 
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REDIMENSIONANDO O OLHAR HISTORIOGRÁFICO  
 
Recentemente tive contato com livros que representam uma nova vertente da 

historiografia brasileira, tendo como principal referencia manter acesa a luta contra imposturas e 
modismos, a partir de pesquisas rigorosas, de sólidas bases teóricas e críticas, sem perder o rigor 
da pesquisa historiográfica. É um tipo de história do combate a outras interpretações que tem se 
colocado como hegemônicas, não apenas no Brasil, mas em nível mundial, e, esse tipo de 
historiografia contribui demasiadamente para esse trabalho, por oferecer uma discussão mais 
direcionada sobre o respectivo tema. 

Essa historiografia tem nos ajudado na construção de um novo olhar historiográfico, pois 
versa sobre questões cruciais para estudo do anticomunismo e outros eventos históricos, como 
demostra Carlos Zacarias: 

 
                                         Nas duas últimas décadas uma parte da “historiografia” sobre revoluções, movimentos 

sociais, partidos e organizações de esquerda sofreu um assédio revisionista que 
pretendeu deslocar o foco dos estudos antes situados no plano político e social para o 
terreno das subjetividades e da condenação moral. Imbuídos de um discurso que aspira 
reduzir a história das revoluções, homens, classes e partidos à  história dos regimes que 
se ergueram e foram identificados como “comunistas”, tal historiografia se assim pode 
chamar o conjunto de escritos eivados de ideologia e memórias surgidos nas últimas 
décadas, travou uma batalha que, à maneira de uma cruzada, reivindicou a condenação  
dos envolvidos  e responsáveis pelo “comunismo” pelo extermínio, genocídio e 
holocausto de populações  em dimensões  surpreendentemente superiores às atingidas 
pelo nazismo.(SENA, JÚNIOR,2014,p.100). 

 

O mais interessante desta “historiografia” mencionada é o fato de que em sua maioria ser 
uma historiografia que bebe na fonte do antimarxismo que viceja em muitos planos para além do 
que Marx e Engels defenderam. Sem mencionar o fato de que estes autores estão entre os mais 
publicados e traduzidos na atualidade. Ainda assim essa eleita “historiografia” por vezes 
descamba num anticomunismo simplório, ou ainda, faz ralas intepretações acerca dos jornais sem 
problematiza-los de modo historiográfico, esbarando em ralos debates que se limita a 
comentadores combinados, no quais uma resenha a obra do outro, sem aceitar críticas de 
terceiros. 

É fácil observar esse tipo de delírio historiográfico, basta apenas que liguemos a televisão 
ou acessemos determinados sites da internet, para que percebamos que na maioria das vezes os 
maiores problemas são constantemente associados aos governos da esquerda, esses que são 
taxados inúmeras vezes de “comunistas”, seja no plano nacional ou mundial.  

Seguindo essa historiografia, podemos também analisar o papel que a imprensa tem 
nesses processos de disseminação de informações que desqualificam a esquerda de um modo 
geral. Para melhor compreender essas questões, repousamos nossas inquietações nos escritos de 
Antônio Gramsci, quando fala do “poder da imprensa que se caracteriza como uma organização 
material voltada para manter, defender e desenvolver a frente teórica ou ideológica, ou seja a 
imprensa atua como um suporte hegemônico” (2010, p.218). Desta forma, podemos 
compreender que enquanto aparelhos políticos e ideológicos elaboram, divulgam e unificam 
concepções de mundo, os jornais e revistas cumprem a função de organizar e difundir 
determinadas tipos de cultura, que são articulados de forma orgânica com determinado 
agrupamento social mais ou menos homogêneo, o qual contribui com orientações gerais para 
exercer influência na compreensão de fatos sociais. 

Em muitos aspectos essa história de combate, nos fornece um suporte interessante para 
pensarmos o anticomunismo em Campina Grande, especificadamente por causa da utilização dos 
jornais para elaborarmos assim uma construção discursiva acerca do poder que esses exercem 
sobre os diversos segmentos da sociedade. Entendendo que a “historiografia” citada 
anteriormente serve como afirma Carlos Zacarias “A bem da verdade, embora de linhagens 
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diferentes, as historiografias aludidas não deixam de ter em comum uma espécie de 
anticomunismo latente” (2014, p.102). Em nível mundial a situação é mais grave se comparada ao 
Brasil, todavia, não podemos descuidar ao observarmos atentamente algumas produções 
brasileiras que timidamente aderiram ou estão aderindo a esse processo de revisionismo7.  
 
ANÁLISES E PROBLEMATIZAÇÃO DAS FONTES 

 

Para melhor utilizar os jornais na pesquisa histórica torna-se imprescindível que 
observemos como outros historiadores tem se posicionado e construindo suas pesquisas. Foi 
pensado em termos de metodologia que busquei no artigo da historiadora Carla Luciana, um 
observação mais precisa de como ela utiliza jornais e revistas para analisar casos específicos que 
aconteceram na Espanha, Brasil e Portugal. Em cada país ela demarca particularidades discursivas 
que são fornecidas pelas revistas Veja e Istoé8.   

No caso brasileiro, a historiadora analisa o papel da imprensa para construção social da 
“Ditabranda9”, voltaremos nosso olhar para compreender como podemos utilizar essa 
metodologia para analisar o anticomunismo na cidade de Campina Grande, por meio de 
periódicos, levando em consideração questões que Carla Luciana considerou como problemas 
para quem deseja construí uma pesquisa histórica, levando em consideração o que imprensa 
defendeu em determinado momento: 

 
Estudos têm mostrado que a imprensa, de um modo geral, tem assumido papel 
relevante nos processo de transição das ditaduras para as democracias, seja na 
construção de uma linguagem da democracia ou na ampliação de sua base social. Ou 
seja, a imprensa ajuda a delimitar o campo discursivo no qual se pode falar em 
democracia, que passa a se chocar com o de revolução, por exemplo. Criando assim 
uma base de apoio, o que não ocorre sem conflitos e contradições. (SILVA.2014.p,190) 

  

Desse modo podemos observar que os discursos produzidos pela imprensa podem conter 
alguns elementos específicos, entre eles podemos destacar a ambiguidade, pois este recurso é bem 
rotineiro em textos jornalísticos, e inúmeras vezes podem vir acompanhadas pela ironia ou ainda 
sarcasmo. Tornado assim a vida de que analisa e ler determinadas matérias, um pouco confusa, 
pois a linguagem não fica clara e objetiva, gerando inúmeras intepretações. 

 Algumas vezes o uso de desses recursos podem causar um desconforto social por 
compreender que a mídia termina criando algo que se opõe ao projeto social. Segundo Silva 
(2014, p.192): 

 
A imprensa existe desde sempre como portadora de projetos sociais, sejam eles 
diretamente gestados pelo grupo que produz pública, sejam projetos gestados pelo 
grupo que produz o que publica, sejam projetos gestados fora do centro editorial, ou 
seja, em outros centros intelectuais e decisórios  

                                                           
7 - No Brasil, embora de modo sutil e sem um compromisso político e ideológico, alguns historiadores vão aos 
poucos incorporando alguns elementos dessa “historiografia revisionista”. Um deles é o historiador Jorge Ferreira 
que sem pretender fazer uma coordenação moral explicita do comunismo, termina se alinhando ao anticomunismo 
internacional, quando incorpora elementos da antropologia na tentativa de desqualificar ou ainda deturpar alguns 
depoimentos de ex-militantes do PCB. 
8 - No livro, Contribuição à crítica da Historiografia Revisionista, Luciana faz uma discursão acerca do 
Anticomunismo nas transições: Negação dos conflitos e caminho aberto para o fascismo, neste artigo ela realiza uma 
discussão pertinente sobre como a revista Veja noticia e analisa as transições de Portugal e Espanha entre os regimes 
considerados conservadores. Através das folhas da Veja, Luciana ressalta as tentativas de restauração dos poderes 
através dos discursos.  
9 - Termo que veem sendo utilizado pela imprensa brasileira e outros segmentos da sociedade, na tentativa de 
suavizar o que aconteceu nos 21 anos de ditadura militar, inúmeras vezes esses agentes midiáticos utilizam outros 
casos mundiais na tentativa de amenizar ou maquiar o que aconteceu neste período, para assim se tornar possível 
fazer analogias para que fiquem comprovado que em outros regimes houve um maior número de mortos e mais 
repressão por parte dos governos militares. 
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É justamente isso que pretendo buscar nos periódicos que iremos analisar, pois é algo que 

está além dos escritos, são tensões que se encontram no campo que se organizam, principalmente 
em torno do capital empresarial e midiático. Compreendendo assim que os dois jornais que 
analiso fazem parte de sistemas de telecomunicação, se estendendo para rádio, televisão, revistas e 
jornais, evidentemente.  

O oficio do historiador é marcado profundamente pelo uso de documentos que dão bases 
sólidas a pesquisa histórica. Pois eles não chegam aos escritos para ilustrar ou preencher lacunas 
historiográficas, eles chegam para dar referências, na tentativa de formar um conjunto de dados 
no qual a escrita pode ou não ser complementada. Por ser uma atividade que tem um 
compromisso com a realidade de um determinado período histórico, as pesquisas devem analisar 
e problematizar o uso das fontes. Ancorando assim meus pensamentos que guiam meu fazer 
histórico, pretendo então oferecer brevemente alguns fragmentos encontrados nas atas da câmara 
de vereadores de Campina Grande. Analisando o discurso que foi proferido na ata da trigésima 
segunda sessão ordinária, da primeira reunião, originária do primeiro período, da quinta 
legislatura da “Casa de Felix Araújo”, realizada no dia 3 de Abril de 1964, no referido momento, 
Noilton Dantas, proferiu o seguinte discurso: 

 
“A tirania tem duração de uma noite” como já mencionou Feliz Araújo, não há noite 
por mais longa que seja, que não tenha a sua aurora. Eis que surgiu a autora da noite 
janguista, dissipando do pelenguismo, as sombras do CGT e o fantasma do comunismo 
materialista. E o sol da liberdade surgiu pelas mãos das Forças Armadas, secundando 
pela ação decisiva dos governantes Magalhães Pinto, Ademar Barros e Carlos Lacerda. 
Tal era o caos adiantou-se o tamanho desrespeito ao nosso evangelho da democracia a 
constituição que já definhava a semente da esperança. Mais esta regada pelo patriotismo 
dos homens de bem aflorou e criou forma, rebentando neste movimento patriótico das 
Forças armadas, expurgando e rompendo a crosta da irresponsabilidade moral do Sr. 
João Goulart aquele comunista disfarçado. Eu e toda a casa Felix Araújo, temos força 
moral para nos regozijamos pela vitória da democracia. (Dantas,1964, p.5) 

 
Não nos restam dúvidas acerca do alinhamento da Câmara de Vereadores de Campina 

Grande em relação ao então presidente do Brasil, João Goulart. Também é visível uma tentativa 
de o alinhá-lo ao comunismo disfarçado, que segundo o vereador, o mesmo pretendia difundir 
no país. Todavia a citação não representa apenas um discurso, ela é fruto de uma mentalidade da 
época, que não se cansava de produzir discursos contra a política de João Goulart. São registros 
do cotidiano que permitem não apenas a análise quantitativa de séries numéricas de atas e mais 
atas. Pois esses materiais agregam uma documentação que nos permite observar outros temas 
ligados à política, inclusive esse ano de 1964, e todo o contexto do golpe, que foi silenciado em 
nome da festa dos 100 anos da cidade.  

Durante a pesquisa em jornais, o historiador pode se deparar com inúmeras possibilidades 
de análises, pois no mesmo jornal, ele se depara com editorias, notícias, reportagens, charges e 
classificados e anúncios, e todas elas podem oferecer elementos instigadores para que o 
pesquisador construa sua pesquisa, mapeando e demarcando tudo que lhe parecer importante 
sobre um dado momento historiográfico. Segundo, Dênis de Moraes: 

  
Os meios de comunicação elaboram e divulgam equivalentes simbólicos de uma 
formação social já constituída e possuidora de significados relativamente autônomo. Na 
essência, o discurso midiático se propõe a fixar a intepretação dos fatos por intermédio 
de signos fixos e constantes que tentam proteger de contradições aquilo que está dado a 
apareça como representação do real e da verdade. Tal discurso interfere assim na 
cartografia do mundo coletivo, propondo assim um conjunto de linhas argumentativas 
sobre a realidade, aceitas ou consideradas por amplos setores da sociedade. (MORAES, 
2009, p.3) 
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Se pensarmos de acordo com a ideia defendida por Moraes, perceberemos que a mídia 
jornalística se coloca a favor ou contra dada realidade social e interfere no modo de como os mais 
diversos setores da sociedade veem e analisam determinadas conjunturas sociais. Deste modo 
destacaremos editoriais do Jornal o Diário da Borborema, na tentativa de apontar questões que 
nos fazem confirmar a ideia defendida por Moraes (2009), pois com isso, poderemos então 
analisar esse editorial e demarcar questões defendidas pelo corpo editorial do periódico. 
Analisaremos então de que modo o jornal organiza a leitura na tentativa de demarcar que tipo de 
comportamento poderia ser crucial para combater o comunismo em terras brasileiras, denotando 
assim comportamentos anticomunistas: 

  
O Sr. Carlos Lacerda governador do estado da Guanabara e proprietário do jornal A 
Tribuna da Imprensa do Rio de Janeiro declarou que nenhum país latino americano 
pode ser “neutro” diante a ameaça comunista, e igualmente é um erro acreditar que o 
comunismo só se encontrar em terras férteis em países pobres e necessitados. Vejam o 
exemplo de Cuba, esse não era o pior da América Latina, inocentes são aqueles que 
pensam que os comunistas carecem de maioria para apoderar-se de um país e que se 
consigam dispor da maioria. Pergunta-se aos húngaros se eles aprenderam e sabem 
agora. O que podemos e devemos fazer é não tomar partido por uma nação e sim por 
uma causa que não é somente dos Estados Unidos mas de todos homens que desejam 
continuar livres. (DIARIO DA BORBOREMA, 1961, p.5) 

 
 Diante da análise desse editorial fica eminentemente claro que o jornal comenta um fato 

de relevância nacional, na tentativa de mostrar aos seus assíduos leitores que o perigo é real, e que 
até o governador do Guanabara, conclama para que as pessoas tomem consciência do perigo que 
o comunismo pode representar para as famílias e sociedade brasileira. Outro fator relevante 
também é o destaque de que a luta não é apenas dos Estados Unidos, mas de toda nação que 
preza pela liberdade. 

 Ainda utilizando as atas do poder legislativo, é possível destacar outros momentos de 
extrema intolerância com o governo de João Goulart e com terceiros que acusavam os próprios 
vereadores de reacionários ou coisas do tipo. As atas além de nos oferecer fragmentos discursivos 
que versam discordâncias políticas nacionais, destacam ainda tensões entre o próprio prefeito da 
cidade e os vereadores, pois é perceptível que em alguns momentos dos discursos há 
discordâncias mútuas, como destacaremos a seguir: 

 
Porque Sr. Presidente, nós erámos tachados anteriormente de reacionários, de “gorilas 
comunistas” E, recebíamos essas acusações de cabeça erguida, sem renúncia dos nossos 
princípios, sem esmaecimento dos nossos ideais democráticos. Não nos intimidavam as 
ameaças veladas. E só Deus sabe os vexames que estaríamos passando se as forças da 
libertação não houvesse vitoriado. Estamos de parabéns companheiros da libertação. 
Honrado aquele que é coerente consigo mesmo. Embora Sr. Presidente discordando da 
linha nacional do senhor prefeito Newton Rique, julguei acertada a sua manifestação ao 
ex presidente João Goulart. Pois seria um pusilânime um maleável, pois seria um 
governo medíocre se, na hora difícil em que se encontrava o partido se emitisse, pois a 
omissão é fuga dos fracos. Conheço como toda Campina Grande conhece, a formação 
cristã do atual prefeito. E sabemos que esse homem não é homem de atividade 
subversiva. Portanto, Sr. Presidente eu nunca dei ouvidos nem ao menos aos que me 
procuraram com um possível boato de ““impeachement”. (DANTAS,1964, p.7) 

  
Em mais um fragmento do discurso do vereador Noilton Dantas fica evidente seu 

posicionamento político diante a saída de João Goulart da Presidência da República. Inclusive o 
vereador utilizava-se do espaço concebido durante a sessão para tornar público algumas ameaças 
que supostamente vinha sofrendo por parte de terceiros que o acusaram de ser “reacionário e 
comunista”, nas palavras de Dantas esses faltavam com a verdade sobre ele e outros 
companheiros de Câmara, e mesmo assim ele ouviu tudo sozinho sem  tentar se explicar ou 
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ofender os terceiros, por fim, agradecer a Deus por ter permitido que as forças libertadoras 
chegassem ao poder, e os protegesse de um mal maior que seria a extensão do governo Goulart. 

No final do seu discurso ele parabeniza a atuação do prefeito de Campina Grande, o Sr. 
Newton Rique, que segundo o vereador, deu supostamente provas de sua coragem ao fazer uma 
declaração de apoio a Goulart, visando uma fraternidade partidária. É um jogo de poderes no 
qual Dantas ainda aproveitar para elogiar a formação cristã do perfeito, e diz que não daria 
ouvidos a supostas boatos que poderiam culmina em uma traição política, que supostamente viria 
a desencadear um pedido de impeachement do perfeito da rainha da Borborema10. 

No volume dois, dos Cadernos do Cárcere, Antônio Gramsci destaca teoricamente os 
jogos de interesse que permeiam o campo da imprensa jornalística, destacando que: 

 
O ponto nodal é disseminar conteúdos que ajudem a organizar e unificar a opinião 
pública em torno dos princípios e medidas de valor. Por isso formar a opinião pública é 
uma operação ideológica, estreitamente ligada à hegemonia política, ou seja, é o ponto 
de contrato entre a “sociedade civil” e a “sociedade política” entre o consenso e a força 
(GRAMSCI, 2002, p.265).  

   

Desta forma podemos observar que Gramsci afirma algo muito pertinente em relação ao 
uso dos jornais. Segundo ele, os jornais em suas supostas tentativas de organizar e unificar a 
opinião pública acerca de um dado assunto do campo político estaria servindo então como 
regulamentadores dos discursos que reverberam no Brasil e no Exterior. E com isso, esse excesso 
de informações teria sim respingos em Campina Grande. Deste modo o Diário da Borborema 
não tardavam em reproduzir editorias que circulavam em outros jornais da rede dos Diários 
Associados, poderemos demostra exemplos deste tipo de tentativa a seguir: 

 
Anunciou-se que o governo está decidido a enfrentar a ousadia das infiltrações 
comunistas, tantas vezes por nós denunciadas, aqui e no exterior. Agora, mesmo o 
assunto foi exposto no senado Norte Americano, apontando-se o Brasil como exemplo 
de país em que os comunistas subordinados as ordens de Moscou estão se mantendo 
mais ativos, pela importância dos cargos em que se acha aboletados. Sabe-se que 
teóricos da ação vermelha desistiram de mover massas, tanto na Europa como na 
América Latina. Pois verificaram que há um desinteresse do operariado que fogem do 
comunismo como solução para os problemas{...} Dessa verificação resultou o novo 
método de infiltração pura e simples em posição chaves dos governos e de preferência 
ao esforço doutrinário dos intelectuais. (DIARIO DA BORBOREMA,1961, p.3) 

 
Deste fragmento podemos destacar duas questões fundamentais para facilitar o 

entendimento da ideia editorial. A primeira sendo a ambiguidade discursiva que se encontra ao 
longo do editorial, pois segundo o discurso elaborado, o Brasil estava dando espaço ao 
comunismo, este que adentra em solos brasileiros de maneira dissimulada. O outro recurso 
utilizado era a ironia, ao falar que os intelectuais são doutrinários e podem comprometer o 
governo, sem mencionar o fato de que os próprios operários tinham desistindo do sonho de 
encontrar no comunismo a solução para todos os seus problemas e males da nação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Dentro do que foi levantado acerca da referida temática, que se encontra situada em 

processo de construção documental e discursiva, foi possível perceber que, existem atualmente na 
historiografia grupos opostos que trabalham com História e memória durante o período da 
Ditadura Militar brasileira. Primeiramente sinalizei no artigo que inicialmente meus escritos se 
situavam ligado a uma determinada corrente teórica, todavia, com o passar do tempo e novas 
leituras, tenho redimensionado meu olhar dentro da pesquisa histórica. 

                                                           
10 Apelido da Cidade de Campina Grande-PB 
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Movida por tais inquietações historiográficas, tenho me aventurado segundamente a 
analisar os jornais que circularam durante esse período com um olhar mais assíduo e 
questionador. Voltando sempre que possível a analisar a mesma matéria, ou editorial, na tentativa 
de compreender de que modo eu poderia interligar as notícias aos posicionamentos dos referidos 
grupos responsáveis por tais notícias. Entendendo assim que as tensões são geradas para além da 
mera circulação da notícia enquanto fonte de informação para um dada sociedade, na minha 
pesquisa, essa sociedade é a campinense, que por meio de outras pesquisas, já foi possível 
observar que tem o que poderia ser determinado de quase “destino” para absorver determinados 
movimentos que aconteceram e acontecem em outros estados brasileiros. 
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DIFERENTES OLHARES: A REPRESSÃO AOS COMUNISTAS NO BRASIL (1930 – 
1937) 

João Pedro Costa Barros¹ 
 
INTRODUÇÃO 
 

Ao se estudar a sociedade brasileira e seus desdobramentos políticos, defrontamo-nos, 
muitas vezes, com uma problemática metodológica que dificulta a comunicação entre 
especialistas e geradora de divergências acadêmicas: a questão relativa à definição dos quadros de 
referência conceituais – diferentes em função de cada pesquisador – cujo emprego cria diversas 
perspectivas no tocante às mesmas realidades políticas e sociais. Para tanto, o presente trabalho 
busca, através da leitura e análise de historiografias e obras literárias, caracterizar as diferenças 
entre as visões e abordagens de escritos que retratam a repressão empreendida pelo Estado 
contra o Movimento Comunista no Brasil entre os anos de 1930 e 1937. Diversos títulos 
discorrem sobre as campanhas ideológicas e sobre as medidas jurídicas (e políticas) 
implementadas no período – seja com a finalidade de uma justificativa para a continuidade do 
poder e do controle estatal estabelecidos com a “Revolução” de 1930 ou como necessidade 
urgente de coibição de movimentos populares que ameaçavam a ordem e o progresso da nação. 
Debruçar-se sobre tal análise historiográfica visa, sobretudo, compreender as influências e os 
objetivos dos autores ao estudarem a temática; levando em consideração as fontes que julgaram 
relevantes e as abordagens que utilizaram para atingir seus fins. Compreende-se, por fim, que a 
diversidade de olhares para a mesma questão é de suma importância para a formação da opinião 
popular – leiga ou acadêmica – no tocante ao comunismo no Brasil, na forma de agremiação 
política, movimento de classes ou ideologia social.  

Com o objetivo final de mensurar o impacto das obras literárias e históricas na 
consolidação do ideário popular anticomunista, optou-se, também, pela análise de livros de 
cunho jornalístico que tratam dos anos a serem trabalhados e de periódicos que circulavam 
durante os eventos pelos quais nos debruçaremos. A escolha deve-se, sobretudo, ao maior 
alcance que tais veículos obtêm entre as massas – tendo em vista que escritos historiográficos 
tendem a permanecer, na maioria das vezes, restritos às suas instituições de origem. Acredita-se 
que compreender a perspectiva de autores de formações diversas – como jornalismo ou 
sociologia – acerca da temática proposta é de fundamental auxílio na consolidação de uma visão 
mais abrangente sobre o impacto social causado pelos discursos contemporâneos e posteriores à 
década de 1930. 

Como se torna perceptível ao analisar-se a História Política, alguns personagens se 
destacam no processo da evolução histórica. No caso específico a ser analisado, muitos nomes 
aparecem como coadjuvantes importantes da narrativa, mas não se pode atravessar os 
acontecimentos anteriores à consolidação do Estado Novo sem mencionar os protagonismos de 
Getúlio Vargas e Luís Carlos Prestes. O primeiro, comandante máximo da nação entre os anos de 
1930 e 1945, foi o presidente em exercício que mais perseguiu comunistas e “sujeitos 
subversivos” em solo brasileiro. O segundo, um dos maiores representantes da esquerda 
brasileira. Tenentista e líder comunista, Prestes seria peça fundamental no jogo ideológico que 
tomaria conta do país após a “Revolução de 1930”.  
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O recorte temporal do trabalho (1930 a 1937) sustenta-se na tentativa de expor as ações 
governamentais empreendidas por Getúlio Vargas a partir do momento em que ascendeu ao 
poder em plano nacional até o início de seu governo de exceção, no qual obteve autoridade 
absoluta para comandar o país sob um regime ditatorial. A pesquisa apresenta-se, assim, como a 
construção da escalada e da progressão das leis e medidas anticomunistas no Brasil. Intenciona-
se, ao fim da reflexão, provocar no leitor um mais profundo questionamento e posicionamento 
crítico acerca da dicotomia ideológica que tão vigorosamente caracterizou a República Nova.  
Analisar-se-á, para o dito fim, três obras principais: “Vargas: da vida para a História”, de Paulo 
Brandi; “Getúlio (1930 – 1945): do Governo Provisório à ditadura do Estado Novo”, de Lira 
Neto e “O Comunismo no Brasil”, de John W. F. Dulles. A maior pluralidade de pontos de vista 
acerca da mesma temática é tida, na configuração metodológica adotada, como aspecto agregador 
para a compreensão do fenômeno político como um todo. Não se espera, portanto, que as 
conclusões, ao final do trabalho, caracterizem-se como verdades absolutas ou definitivas dos 
eventos políticos narrados, mas que apresentem um quadro correto, em linhas gerais, do 
movimento comunista brasileiro em uma fase difícil para ele.  
 
OLHARES SOBRE A REPRESSÃO 
 

De modo a melhor estudar as obras selecionadas para análise, faz-se necessário o 
conhecimento das fundamentações teóricas e metodologias adotadas por cada um dos autores. 
Utilizando-se de cronologias e materiais de pesquisa distintos, Lira Neto, Paulo Brandi e John 
Dulles abordam a repressão comunista de perspectivas que, apesar de diferentes, apresentam-se 
como complementares após um maior aprofundamento. A primeira das obras, escrita por um 
historiador, intitulada “Vargas: da vida para a História”, de Paulo Brandi (1983), encontra-se 
originalmente escrita como um verbete do Dicionário Histórico Biográfico Brasileiro, preparado 
entre 1975 e 1983 pelo Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do 
Brasil (CPDOC). Baseia-se em escritos de autores como Otávio Ianni, Francisco Weffort e Boris 
Fausto e Alzira Vargas. Apresenta, ainda, depoimentos de personalidades da época e manchetes 
dos principais meios de comunicação do período.  

Lira Neto, jornalista, fornece-nos uma perspectiva privilegiada em seu livro “Getúlio: do 
Governo Provisório à ditadura do Estado Novo (1930 – 1945)”, de 2012, ao abordar as temáticas 
políticas e sociais através de anotações feitas pelo próprio Getúlio em seu diário e pelas relações 
que mantinha com familiares, aliados e adversários políticos. Para tanto, faz uso das cartas – 
comum ferramenta do ex-presidente – disponibilizadas pela Fundação Getúlio Vargas. Além dos 
principais jornais e periódicos do período, a pesquisa do autor se sustenta em uma extensiva lista 
de produções historiográficas, jornalísticas e sociológicas. 

“O Comunismo no Brasil”, de John W. F. Dulles (1985), Ex-Secretário de Estado dos 
Estados Unidos, encaixa-se como peça final na análise historiográfica que seguirá. Trabalha a 
história do movimento comunista no Brasil entre os anos de 1935 e 1945. Oferece uma 
abordagem única para os mesmos eventos descritos por Lira Neto e Paulo Brandi ao basear-se 
em depoimentos de detentos da época. Traz, ainda, entrevista com líderes da esquerda e 
documentos do PCB como fontes principais para a elaboração de sua pesquisa. Através de uma 
abordagem comparativa, são perceptíveis as semelhanças e diferenças no tocante às questões 
políticas para cada autor. É fundamental confrontar os posicionamentos das três obras – bem 
como seus “silêncios históricos” – com a historiografia do período já conhecida pelo público 
amplo. 

Não há, por parte dos autores que trabalham os anos de 1930 a 1934 (Lira Neto e 
Brandi), menção direta ao enfrentamento comunista antes do segundo semestre de 1934. Dulles, 
entretanto, apresenta um documento escrito pelo Diretório Nacional da Aliança Nacional 
Libertadora encontrado em 1936 com José Lagos Molares – um militante comunista do período. 
O documento dirigido ao povo e às forças armadas classificava o levante de 1935 como uma 
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culminação das revoltas dos anos 20, 1930 e 1932. Posteriormente, Dulles (1985, p.115) apresenta 
os depoimentos de Prestes, Agildo Barata, Berger, Antônio Maciel Bonfim, Ghioldi e outros 
líderes comunistas ao Supremo Tribunal Militar em setembro de 1937. A quase totalidade dos 
réus disse não haver ligação financeira, ou mesmo ideológica, entre a revolta de 1935 e a União 
Soviética. Destaca-se a declaração de Agildo Barata: 

 
Dizia que nenhum dos revoltosos de novembro de 1935 se tinha declarado em favor 
dos sovietes ou da ditadura do proletariado. „O movimento‟, afirmou, „fora em favor de 
um governo democrático e nacionalista, cuja necessidade ficava provada pelos 
acontecimentos posteriores a 1935‟. (...) [O governo] „encarecera os que, reafirmando 
suas convicções democráticas, se batem pela libertação nacional.‟  

 
Sem a necessidade de deixar-se de lado a influência da ideologia comunista nos levantes 

de 1935, podemos compreender que os fenômenos políticos se apresentam, também, através das 
peculiaridades sociais e culturais da região nas quais ocorrem. É possível, dessa forma, traçar-se 
um paralelo entre os revoltosos de 1932 e os de 1935 sob a perspectiva de grupos politicamente 
preteridos e perseguidos. Confrontando o supracitado apelo da ANL e o depoimento de Barata, 
não é ilusório confirmar que outras motivações – que não apenas a de instaurar-se no Brasil um 
governo socialista sob o comando de Luís Carlos Prestes – circundavam a Intentona Comunista. 
O argumento de um governo nacionalista e democrático em combate às medidas ditatoriais de 
governo envolve diretamente os paulistas em 1932 e, como será explorado de forma mais 
extenuante a posteriori, pode ser visto como o alicerce para o putsch de novembro. As ações 
centralizadoras e coercitivas do governo Vargas poderão, então, apresentar-se como criadoras e 
incentivadoras das mobilizações contra o Catete. A Revolução Paulista e a Intentona Comunista 
seriam, sob esta ótica, similares reações de grupos políticos que serviriam – intencionalmente ou 
não – de palanque para a ascensão da popularidade varguista após suas derrotas.  

No dia 9 de Julho de 1932, eclode em São Paulo o movimento que ficaria conhecido 
como Revolução Paulista ou Revolução Constitucionalista. O Partido Democrático (PD), um dos 
grupos apoiadores da “Revolução de 1930”, viu-se preterido pelo governo na sucessão da 
interventoria de seu estado. Apesar das demandas por um interventor “civil e paulista”, as 
escolhas do Catete recaíam sob tenentes que pouco agradavam os partidos da região. Somando-se 
à equação, a insatisfação com as progressivas medidas ditatoriais de Vargas fez com que o PD 
formasse uma aliança com o Partido Republicano Paulista (PRP) – outrora um de seus maiores 
adversários – e fundasse a Frente Única Paulista (FUP). As reivindicações a favor da 
reconstitucionalização e da retomada da autonomia de São Paulo, promovidas pela FUP, levaram 
ao rompimento do estado com o governo federal. Com apoio de alguns generais do Exército, 
como Bertoldo Klinger, os paulistas fecharam as fronteiras e exigiram a saída de Vargas da 
presidência. A questão paulista já havia se tornado nacional quando, em novembro do ano 
anterior, líderes gaúchos reestruturaram a Frente Única Gaúcha (FUG) em apoio aos protestos 
do Partido Democrático. Desta forma, às vésperas do levante em São Paulo, a opinião pública 
encontrava-se dividida entre os que eram favoráveis à ditadura e aos tenentes e os que faziam 
oposição direta ao governo, tentando acelerar a constitucionalização. 

Brandi aponta que em outubro de 1932 Vargas já empreendia – e evidenciava através de 
discursos – um combate às influências anarquistas e comunistas através de medidas sociais e 
trabalhistas que filtrassem a adesão das classes operárias urbanas aos movimentos de esquerda, 
conduzindo-as para baixo das asas do controle estatal. Apesar de as leis trabalhistas aprovadas 
pelo governo provisório não serem postas em prática devido à resistência dos patrões e operários, 
o autor destaca: 

De início, o Governo Provisório chegou a ser acusado de desencadear um processo de 
luta de classes que não existia anteriormente. Durante a greve dos trabalhadores 
paulistas, em maio de 1932, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 
(FIESP) pediu ao Ministério do Trabalho a suspensão da execução das leis sociais, 
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„levando em conta as graves agitações ocorridas no meio trabalhador‟. (BRANDI, 1983, 
p. 74) 
 

Fazendo oposição às políticas centralizadoras levadas á cabo pelo governo e às medidas 
trabalhistas que aumentavam a influência do Estado no meio operário, os grupos políticos de São 
Paulo – juntamente com os que lhe prestavam solidariedade em outros estados – passaram a ser 
caracterizados pelo governo como representantes da antiga política oligárquica que almejavam 
“uma volta ao passado, sob a batuta das carpideiras da situação deposta”, como destaca Brandi 
(1983, p. 61). Torna-se clara, assim, a importância da efervescência da opinião pública em defesa 
das ações violentas de repressão empreendidas contra os revoltosos paulistas. Ainda sob o ponto 
de vista de Paulo Brandi, a vitória militar de Vargas sobre a insurreição conferiu-lhe um grande 
aumento de popularidade e influência política – sobretudo na Assembleia Constituinte, que iria se 
instalar em novembro de 1933 para eleger o novo presidente constitucional do Brasil. Em 
interpretações mais ousadas, a repressão aos paulistas pode ter servido ao governo como 
“laboratório de testes” para a repressão vermelha que tomaria conta do país poucos anos depois. 

Dentre os autores analisados, Brandi é o único a acentuar a criação da Ação Integralista 
Brasileira (AIB), em 1932, como fruto da crescente fascistização estatal e do sentimento 
anticomunista que permeava a população. Segundo Lira Neto (2012, p. 202), em suas anotações 
pessoais, Getúlio definira o integralismo como “uma forma orgânica de governo e uma 
propaganda útil no sentido de disciplinar a opinião”. 

Após a derrocada da Revolução Constitucionalista por meio do embate militar, as 
atenções se voltam para a formação da Assembleia Constituinte e as manobras políticas de 
Vargas para conseguir eleger-se por meio das eleições indiretas. Em 1934, mesmo ano para o qual 
estavam marcadas as eleições para a presidência da república, a entrada de Luís Carlos Prestes 
para o Partido Comunista Brasileiro fez daquele ano um ponto crítico para o combate ao 
comunismo. Em plano internacional, como destaca Paulo Brandi, o nazismo começara a ganhar 
força e influenciar a opinião pública e os partidos de orientação ideológica mais extrema, como a 
AIB (que conseguiu “grande penetração nas classes médias” e conquistou “a simpatia de altas 
figuras do governo, tanto civis como militares”, como relata Brandi) e o PCB, que crescera de 
forma impressionante no mesmo período. Seguindo a tática preconizada pela Internacional 
Comunista (Komintern), o PCB passou a se aproximar de todas as forças que pudessem oferecer 
resistência ao fascismo, aderindo às “frentes únicas” – como também aponta o autor. 

Em janeiro de 1935, era divulgado o manifesto de lançamento da Aliança Nacional 
Libertadora (ANL), movimento composto por comunistas, socialistas e a ala esquerda dos 
“tenentes”, de origem antifascista, que passou a angariar adeptos à medida que ganhou espaço no 
cenário político. Em seu diário e em declarações, Getúlio já havia se colocado contra a nova 
Constituição tão logo soube de sua aprovação, classificando-a como “monstruosa” por limitar os 
poderes presidenciais – como bem evidencia Lira Neto (2012, p. 189), que deixa clara a crença do 
ex-presidente num golpe bolchevique em andamento no Brasil. Com o aumento do número de 
greves e manifestações anti-imperialistas e antilatifundiárias, sobretudo devido ao crescimento da 
ANL, Vargas registrara em seu diário que “O governo necessita de leis que o fortaleçam contra 
essa onda dissolvente de todas as forças vivas da nacionalidade”. Ponderou que “a polícia sente-
se vacilante na repressão aos delitos, pelas garantias dadas pela Constituição à atividade dos 
criminosos e o rigorismo dos juízes em favor da liberdade individual”. Em outras palavras, 
planejava endurecer o combate ao “perigo vermelho”. 

É convergente o argumento entre Neto e Brandi que a aprovação da Lei de Segurança 
Nacional – aprovada em abril de 1935 com o intuito de combater, sobretudo, a ANL – foi 
elaborada em resposta ao crescente espaço das esquerdas. Com o auxílio de Vicente Rao 
(Ministro da Justiça) e Agamenon Magalhães (Ministro do Trabalho), Vargas chamou atenção 
para o emparelhamento entre grupos esquerdistas e associações operárias. A LSN demonstrava 
uma sutil preocupação, por parte do governo, em manter a repressão dentro dos trâmites legais 
de uma Constituição recém-aprovada. Serviu de base, ainda, para a censura de alguns jornais, 
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como O Jornal do Povo, por “propaganda subversiva”. Lira Neto opta por demonstrar a reação dos 
grupos jornalísticos ante a lei que fora aprovada. Jornais oposicionistas, como o Correio da Manhã 
apelidaram-na de “Lei Monstro”, que na visão do próprio autor, “previa punições a „crimes 
contra a ordem política e social‟ – inovação jurídica que garantia o controle e a repressão mais 
eficazes sobre os inimigos do regime” e constituía a primeira agressão contra a Constituição há 
pouco aprovada.  

O rol da penalidade alcançava todos os que ousassem „aliciar ou articular pessoas‟, 
„fazer funcionar estações radiotransmissoras clandestinas‟, „instigar desobediência 
coletiva ao cumprimento da lei‟, „incitar militares à indisciplina‟ (...) „divulgar notícias 
falsas‟, „insuflar o ódio entre as classes sociais‟, „preparar a paralisação de serviços 
públicos‟ e „dirigir agremiações cuja atividade se exerça no sentido de modificar a 
ordem política ou social‟. Os infratores seriam submetidos a um rito sumário, sem as 
garantias processuais de ampla defesa. (NETO, 2012, p. 205) 

 
De modo a apresentar a repressão ao movimento comunista como algo para além das 

penalidades jurídicas, Lira Neto expõe a vontade de Getúlio em criar “um antidoto permanente 
de apoio popular ao governo, tornando-o imune a flutuações e volubilidades da opinião pública”. 
Inspirando-se no sucesso da propaganda nazista, cria o Departamento de Propaganda e Difusão 
Cultural (DPDC) que, chefiado por Lourival Fontes – anticomunista ligado à Igreja, de clara 
inclinação fascista – promoveria uma propaganda ufanista, submetendo as manifestações 
radiofônicas e audiovisuais a uma orientação cívica, moralista e anticomunista a fim de manipular 
a opinião pública. A repressão, que veio logo em seguida, tinha como um de seus protagonistas o 
Chefe de Polícia do Distrito Federal, Filinto Müller. Alvo de ferrenhas críticas por parte de 
organizações operárias que o acusavam de arbitrariedades e torturas durante suas ações 
repressivas, o Chefe de Polícia também era amplamente elogiado por Vargas, como esclarecem 
Neto e Brandi. 

O fechamento da ANL em julho de 1935 devido à aplicação da LSN deixou, segundo 
Brandi, uma ausência na organização das massas. Tendo crescimento vertiginoso, sobretudo em 
1935, a Aliança Nacional Libertadora havia muito já era caraterizada por entidades conservadoras 
como órgão comunista devido ao seu discurso anti-imperialista e antilatifundiário. Para Brandi, 
coube ao PCB e a elementos militares o papel de liderança através de uma perspectiva 
insurrecional.   

Todos os autores em questão têm formulações teóricas semelhantes no tocante à 
Intentona de 1935. O ponto principal, entretanto, está na abordagem dos desdobramentos do 
evento. Brandi apresenta a Inteligência do regime, previamente ciente das intenções de um 
levante comunista, como peça chave do sucesso da repressão. Os precoces estopins de Natal 
(23/11) e Pernambuco (24/11), por sua vez, contribuíram para a aprovação do estado de sítio 
que, para Lira Neto, foi o que – junto aos cálculos otimistas de Prestes e a ausência de 
coordenação da revolta – levou a malogro a tentativa de revolução no Rio de Janeiro, em 25 de 
novembro. Ressalta, ainda, a imensa comoção gerada pelo governo no funeral dos soldados 
legalistas que morreram durante o levante – explicitando a campanha midiática de manipulação 
da opinião pública. Dulles, por outro lado, oferece maior enfoque às penalidades atribuídas aos 
participantes do episódio e, até mesmo, a inocentes que não estavam envolvidos. Detalha, de 
forma precisa, os tipos de tortura descritos por aqueles que estavam entregues aos “cuidados” da 
Polícia Especial. Neste quesito, os três autores voltam a entrar em consonância. 

 
A repressão contra a revolta de novembro provocou milhares de prisões, não somente 
de comunistas, como de simpatizantes e integrantes da ANL que não haviam 
participado do movimento revolucionário e nem dele haviam tomado conhecimento. 
Além da repressão, desencadeou-se uma enérgica campanha de opinião pública contra a 
influência ideológica do comunismo no país. (BRANDI, 1983, p. 100) 

 
Assim como a Revolução Constitucionalista serviu de palanque para o governo, a 

Intentona foi a justificativa para a criação de uma série de mecanismos de combate ao 
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comunismo proposta por Vargas, que obteve apoio político de diversos grupos (civis, militares e 
políticos) após vencer a “ameaça vermelha”; tanto no campo jurídico e constitucional quanto no 
ideológico e institucional. Além do estado de sítio, aprovado em 25 de novembro – que devolvia 
ao presidente muitos dos poderes discricionários retirados pela Constituição de 1934 – através do 
apoio da opinião pública e de negociações com deputados, Vargas fechou os jornais de oposição 
e passou a galgar, na Câmara, medidas de repressão comunista (como a emenda que o concedia o 
direito de declarar estado de guerra, extinguindo quase todas as garantias constitucionais) que 
atingiram, segundo Brandi, escolas e organizações sindicais autônomas. Houve a necessidade do 
aumento do número de prisões para comportar todos os detentos e nos primeiros meses após o 
levante, os principais lideres do movimento comunista foram capturados. Sobre a prisão de 
Arthur Ewert, um militante comunista alemão, Lira Neto (2012, p. 256) destaca: 

 
No plano interno, a prisão de Ewert era o ingrediente que faltava para convencer a 
opinião pública de que o país estivera a ponto de ser engolfado por uma convulsão 
bolchevique. As quarteladas de Natal, Recife e Rio de Janeiro ganharam contornos 
hiperbólicos, explorados com habilidade pela máquina de propaganda montada por 
Lourival Fontes. Transformou-se uma ameaça real, mas incapaz de solapar o poder em 
termos objetivos, em um perigo anômalo, com potencial incomensurável para os 
destinos da nação.  

 
A partir de 1936 a perseguição aos comunistas atingiu o seu auge. Ao mesmo tempo, 

políticas trabalhistas continuavam a ser aprovadas com o claro intuito de aproximar a classe 
trabalhadora dos movimentos de esquerda. É criada, em janeiro, a Comissão Nacional de 
Repressão ao Comunismo. Tinha por objetivo receber denúncias e propor a detenção de 
qualquer pessoa cuja atividade fosse reputada como “prejudicial às instituições políticas e sociais 
do país”. Não havia a necessidade de provas sólidas. Segundo o Correio da Manhã, 7.056 pessoas – 
entre servidores públicos, políticos e professores – foram presas nos seis primeiros meses de 
1936 por serem consideradas subversivas. Lira Neto classifica como “arbitrárias e persecutórias” 
muitas prisões da época, como Graciliano Ramos, Jorge Amado e Rubem Braga. 

O Estado de Guerra, aprovado em março de 1936, extinguiu as prerrogativas 
parlamentares, resultando na prisão de deputados que denunciavam os excessos do regime 
varguista. Lira Neto chama de “caça às bruxas” o clima de torturas e maus tratos que se instaurou 
no período. Em setembro de 1936, a partir de proposta de deputados para “a criação de tribunais 
especiais para julgar os casos de subversão e de colônias agrícolas onde os condenados 
trabalhariam”, como escreve Dulles (1985, p. 65), seria instaurado o Tribunal de Segurança 
Nacional (TSN), que ficaria conhecido pelos comunistas como “Tribunal de Repressão”. Apesar 
de todos os autores reconhecerem a tendência do TSN ao julgamento baseado em convicções e 
na ausência de provas conclusivas – no período de um ano sentenciaria 1.420 “comunistas” –, 
apenas Dulles (p. 67) destaca o boicote promovido pelo PCB ao novo órgão:  

 
Para dar publicidade a isso, dois manifestos foram lançados no começo de outubro. O 
mais curto (...) citava a declaração de João Mangabeira (...) de que nem mesmo os 
tribunais revolucionários da França e da Rússia em meio à Guerra Civil, nem os de 
Hitler, nem os que julgaram espiões, traidores e desertores durante a I Guerra Mundial, 
tinham ousado fazer o que o Brasil fazia: inverter o processo legal ao exigir que o 
acusado provasse a sua inocência. Os signatários declaravam sua disposição de 
defender-se perante órgãos constitucionais do poder judiciário, mas não perante o TSN 
– „esse supremo escárnio lançado à face da Civilização‟. 

 
Em fins de setembro, alguns altos oficiais do Exército descobriram, de forma muito 

conveniente, um plano do Komintern – o Plano Cohen – para o „assassinato de membros do 
governo‟, „incêndio de edifícios públicos‟ e „captura de reféns‟. A “descoberta” do plano acabou 
por reacender a perseguição desenfreada a militantes comunistas, gerando a aprovação de um 
novo Estado de Guerra. Apesar de ser amplamente conhecido pela historiografia contemporânea 
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como uma farsa promovida por grupos próximos ao Catete, o plano Cohen, à época na qual foi 
escrito, serviu como peça-chave para o estabelecimento do Estado Novo. Apenas Dulles (p. 135) 
oferece ao leitor o posicionamento do PCB após a divulgação do documento por meio dos 
principais jornais. Acusando Plínio Salgado (líder da AIB) como orquestrador da farsa e escritor 
do plano, o partido evidenciava que a eleição para presidência – marcada para dali a poucos 
meses – constituía o maior interesse imediato da agremiação e qualquer plano que contribuísse 
para o adiamento ou anulação da mesma iria diretamente contra o posicionamento dos 
comunistas. 

Como pontua Eli Diniz (apud BRANDI, p. 107), “a efervescência politica dos anos 1935-
1937 conduziu o setor industrial a uma progressiva adesão ao modelo autoritário centralizador”. 
Num amálgama de lideranças políticas, industriais, eclesiásticas e estudantis, o plano Cohen e o 
proposital “afrouxamento” das leis persecutórias ao final de 1936, construíram um ambiente 
propício para a instauração do Estado Novo sob a égide do combate ao comunismo. Em maio de 
1936, em pronunciamento à nação, Vargas justificava as medidas repressivas empreendidas pelo 
seu governo: 

“A ação demolidora do comunismo russo é vária e multiforme. Na sua faina insidiosa 
de levar a perturbação a todos os povos, engendrou uma técnica especializada do crime 
contra a ordem social em nada semelhante aos processos dos conspiradores comuns. É 
por isso mesmo que o aparelho usual de prevenção e repressão, as leis ordinárias de 
segurança do Estado se mostram, a cada momento, falhos e ineficientes para impedir a 
atividade antissocial dos audazes agitadores adestrados e mantidos pela Internacional 
Comunista, instalada em Moscou”. (BRANDI, 1983, p.104) 

 
CONCLUSÃO  
 

Estando inserida num contexto no qual a ascensão da ideologia comunista começava a 
ganhar espaço internacional, a década de 1930 no Brasil pode ser caracterizada pela intensa 
mobilização estatal no combate aos movimentos comunistas no Brasil – e aos próprios 
comunistas. Em plano internacional, o período de entreguerras – os anos entre a Primeira e a 
Segunda Grande Guerra – foi marcado por uma série de eventos de inspiração socialista. A 
Revolução Russa (que se consolidou em 1917, dando origem à União das Repúblicas Socialistas 
Soviéticas) serviu de estopim para as insurreições armadas independentes na Bulgária e Alemanha 
em 1923, Indonésia em 1926 e China em 1927, que foram, também, reflexos dos ideais libertários 
que passavam a rondar a Europa e influenciar o mundo. Com a fundação do Partido Comunista 
Brasileiro em 1922 e a profusão de ideais soviéticos em solo nacional, contendas ideológicas e 
rumores de levantes revolucionários começaram a tomar forma e circular entre as instâncias de 
governo – o que acabou por tornar-se realidade em 1935, com o evento que ficaria conhecido na 
História como A Intentona Comunista. O “perigo vermelho”, no Brasil, foi utilizado diversas 
vezes como justificativa para o início e para o prolongamento de estados de sítio e de guerra. Foi, 
inclusive, o carro-chefe para a formação, em 1937, do período que posteriormente ficaria 
conhecido como Estado Novo. 

Por mais que não se pretenda produzir uma historiografia de cunho positivista, a História 
Política da democracia é, em linhas gerais, representativa. Estando ligada às figuras de políticos e 
comandantes de Estado, encontra-se sujeita a ser visualizada através da ação específica de 
personagens e da pontuação de fenômenos sócio-históricos que, por um motivo ou outro, 
ganharam maior notoriedade entre as massas e os veículos de comunicação. Não obstante, a 
metodologia do trabalho percorreu os principais eventos políticos que ocorreram no Brasil 
durante o período proposto. A perseguição aos movimentos comunistas ganhou maior força com 
o desabrochar da Intentona de 1935, mas acontecimentos anteriores (aparentemente alheios à 
temática em análise) mostram-se dignos de nota por seu papel na construção do ideário 
anticomunista. Afinal, como refletiu Eric Hobsbawm (1995, p. 17) ao abordar as consequências 
da Revolução Russa, 
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Uma das ironias deste estranho século é que o resultado mais duradouro da Revolução 
de Outubro, cujo objetivo era a derrubada do capitalismo, foi salvar seu antagonista, 
tanto na guerra quanto na paz, fornecendo-lhe o incentivo – o medo – para reformar-se 
após a Segunda Guerra Mundial. 

 
Apesar dos desdobramentos da Revolução Russa impactar os países europeus e os 

Estados Unidos da América de forma diferente à que impactou a política brasileira, analisou-se se 
o embate ideológico que se instaurou em solo nacional também serviu de “alavanca” para a 
ascensão da política levada a cabo pelo governo Vargas. Afinal, mais do que como uma “marca”, 
o comunismo configurou-se politicamente como uma ideia que conduziu as atitudes e as decisões 
de grupos sociais influentes. É através das lentes da História que podemos compreender melhor 
o peso de uma ideologia no cotidiano de um povo.  

Num panorama geral, enquanto Lira Neto utiliza-se de fontes ligadas ao lado pessoal de 
Vargas – como seu diário e relacionamento com parentes e aliados –, acaba por fornecer ao leitor 
um ponto de vista intimista mais privilegiado a partir da visão do ex-presidente sobre os 
acontecimentos políticos. Em confronto com a obra de Paulo Brandi, amplamente sustentada em 
historiografias e obras acadêmicas diversas, oferece-nos um complemento aos fenômenos da 
política brasileira que encontramos nos mais variados livros de História. Como a “cereja do 
bolo”, John Dulles mostra o outro lado da moeda, discriminando as prisões e os tratamentos 
policiais aos detentos durante os anos críticos do governo varguista. Através de relatos de 
membros do PCB e personalidades ligadas à ANL e demais organizações de resistência, dá voz 
aos que foram sistematicamente silenciados pelo peso dos que produziram a política brasileira. 
Espera-se que o trabalho sirva como incentivo para uma leitura mais crítica e uma reflexão mais 
ponderada sobre a repressão aos comunistas no Brasil. As referências às manchetes de jornais 
que retratavam os embates ideológicos e aos enraizamentos das perseguições em âmbitos 
estudantis e religiosos nada mais são do que causa e reflexo do ideário anticomunista moderno. A 
polarização ideológica, além de palanque político, serviu para o assentamento de ideais que 
puderam ser perpetuados ao longo dos anos por meio de políticas conservadoras. Para todo tipo 
de propaganda existe uma intenção e com a utilização do Departamento de Propaganda e 
Difusão Cultural (DPDC) e, posteriormente, do Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), 
construiu-se um discurso ufanista e anticomunista que colaborou para a ascensão de 
pensamentos fascistizantes e nacionalistas. Da mesma forma, o silenciamento de 
posicionamentos divergentes – ou mesmo antagônicos – aos majoritariamente aceitos em meios 
sociais (negação do direito de defesa a sujeitos acusados de atividades subversivas; criminalização 
de movimentos de cunho social e de posicionamentos políticos libertários) fortaleceu 
preconceitos e contribuiu de maneira direta para a desinformação e para a formação de discursos 
de ódio.  

Estabelecendo a década de 1930 como ponto de partida, a organização comunista no 
Brasil foi sistematicamente perseguida por governos centralizadores, o que acabou por gerar uma 
rejeição aos ideais socialistas, sobretudo nas elites e classes médias. Em 1964, com o advento da 
ditatura militar, um dos carros chefes para o estabelecimento do regime, mais uma vez, foi o 
“medo vermelho”, já em fase mais madura, que também foi utilizado para justificar torturas, 
exílios e prisões políticas. No Brasil Contemporâneo uma vez mais o “perigo vermelho” pleiteia 
os cernes das discussões políticas. Com o fortalecimento das redes sociais e da globalização, 
encontramo-nos em meio a um “fogo cruzado” de posicionamentos leigos que dialogam com as 
esferas fascistas e conservadores, tendendo a realizar uma política há muito tempo conhecida 
pelos historiadores. O revisionismo literário e historiográfico, assim, apresenta-se como uma das 
saídas para a construção de uma educação informativa e crítica.  
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“DIRETAS JÁ” EM CAMPINA GRANDE – PB: O MOVIMENTO NOS JORNAIS 
CAMPINENSES (1983-1984) 

 
 Jean Lucas Marinho Cavalcanti1 

 
INTRODUÇÃO 

 
Entre o mês de março do ano de 1983 e o mês de abril do ano de 1984, a campanha política 

que ficaria conhecida como “Diretas Já’ foi sendo construída. O primeiro ato, pressuposto para o 
seu nascimento, foi iniciativa do então deputado mato-grossense pelo PMDB (Partido do 
Movimento Democrático Brasileiro) Dante de Oliveira, que apresentou uma Proposta de 
Emenda Constitucional (PEC), assinada por 176 deputados e 23 senadores, no dia 2 de março de 
1983. A PEC nº5, de 1983, alterava o artigo 74 da Constituição vigente. Atacava diretamente um 
dispositivo elaborado pelos agentes da ditadura empresarial-militar para a manutenção do regime 
que expressava os interesses do bloco no poder desde o golpe de 1964: a eleição para presidente 
via colégio eleitoral.2 A emenda afirmava que o presidente e Vice-presidente da República 
passariam a ser eleitos, simultaneamente, entre os brasileiros maiores de trinta e cinco anos e no 
exercício dos direitos políticos, por sufrágio universal e voto direto e secreto, por um período de 
cinco anos. 

A proposta de Dante de Oliveira previa, portanto, as eleições diretas para presidente da 
República a serem realizadas imediatamente no ano anterior ao término do mandato do então 
presidente, o general João Batista de Figueiredo, ou seja, no ano de 1985. Foi em torno desta 
proposta que o movimento que se tornaria a campanha “Diretas Já” foi sendo construído. Apesar 
da aparente unidade que o movimento “Diretas Já” poderia supor, ou seja, uma campanha de 
mobilização política em torno de uma reivindicação simples e direta, entendemos, no entanto, 
que esse fenômeno é caracterizado por uma complexidade que precisa ser levada em conta. Uma 
expressão dessa complexidade é o fato da campanha ter articulado em seu bojo tendências 
políticas variadas, o que trazia em si concepções diferentes de democracia e interesses diferentes 
de classes e grupos sociais distintos.  

A campanha em torno da emenda das Diretas nasceu entre a bancada do PMDB, sucedâneo 
do MDB (Movimento Democrático Brasileiro) a partir da reforma eleitoral de 1979, na Câmara 
Federal. Em um primeiro momento, a campanha nasceu entre um grupo de deputados 
pertencentes à esquerda do PMDB, partido de oposição ao governo militar, que por sua vez tinha 
como base o Partido Democrático Social (PDS). Nesse sentido, a proposta de construção de uma 
campanha de mobilização a nível nacional em prol das eleições diretas para presidente da 

                                                           
1 Graduando no curso de Licenciatura em História pela Universidade Federal de Campina Grande-UFCG. Bolsista 
do Programa de Educação Tutorial – PET História. Email: jeanmarinhocavalcanti@outlook.com. Esse trabalho foi 
orientado pelo prof. Dr. José Luciano de Queiroz Aires, tutor do Programa de Educação Tutorial – PET História. 
2 A eleição indireta via colégio eleitoral foi imposta pelo Ato Institucional Nº 2, decretado no dia 27 de outubro de 
1965. O artigo 9º do AI-2 determinou que a eleição do Presidente e do Vice-Presidente da República passasse a ser 
realizada pela maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional. A votação seria nominal e deveria ocorrer em 
sessão pública. Além disso, ficou determinado que as eleições presidenciais se limitariam à participação de apenas 
dois candidatos.  A partir de então, seis presidentes da República foram eleitos indiretamente, sendo cinco militares 
e, em 1985, um civil, Tancredo Neves, o último presidente eleito dessa maneira.  
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República não nasceu com hegemonia nem mesmo dentro do PMDB. O ano de 1983 foi 
marcado por vários momentos de conflito e de negociações intrapartidárias para que a tese das 
diretas conquistasse a hegemonia primeiramente dentro do maior partido de oposição à época. A 
adesão do então presidente nacional do PMDB, Ulysses Guimarães, à campanha das Diretas foi 
importante para a adesão da maioria dos peemedebistas. Até meados de 1983, para termos uma 
ideia, a tese principal abraçada pelas oposições era a de lutar pela convocação de uma Assembleia 
Nacional Constituinte livre e soberana. A campanha das Diretas significou, portanto, uma 
mudança estratégica no seio das oposições na luta contra a ditadura militar (LEONELLI & 
OLIVEIRA, 2004). 

 A luta pelas eleições diretas para o ano de 1984 tornou-se uma tática política das 
oposições para derrotar a ditadura dentro da sua própria institucionalidade, isto é, dentro do 
parlamento. A aposta das oposições era que a partir de uma campanha nacional de ampla 
mobilização com participação de personalidades importantes e organizações da sociedade civil 
seria possível pressionar os deputados e senadores a fim de se conseguir o quórum necessário 
para a aprovação da emenda, que era de 2/3 do Congresso. O movimento Diretas Já, portanto, 
apesar de sua complexidade interna, permaneceu dentro dos limites impostos pela 
institucionalidade. Os conceitos de moderação, conciliação e consenso tornaram-se hegemônicos 
em uma campanha dirigida por um partido de oposição moderada como o PMDB, dentro do 
qual a tese do consenso encabeçada pelo então governador de Minas Gerais, Tancredo Neves, 
tinha muita força. Tancredo defendia que seria possível uma vitória da oposição dentro do 
colégio eleitoral, ou seja, pelo voto indireto, caso fosse apontado um candidato oposicionista de 
consenso que possibilitasse um racha entre os parlamentares do PDS. A mobilização realizada 
pela campanha das Diretas longe de entrar em conflito com a tese do consenso de Tancredo 
Neves poderia servir à viabilidade de concretização dela, o que de fato veio a acontecer, com a 
derrota da emenda Dante de Oliveira e a eleição do mesmo Tancredo Neves dentro do colégio 
eleitoral em 1985.  

Neste trabalho estudamos as maneiras como os jornais da grande imprensa local atuaram em 
relação ao movimento Diretas Já em Campina Grande, cidade onde houve uma considerável 
mobilização em torno da campanha. Em Campina Grande, a partir de janeiro de 1984, com a 
criação do comitê Pró-Diretas pelo PMDB campinense, houve uma intensa atividade de 
construção da campanha a nível local, sintonizada, é claro, com o movimento nacional. O comitê, 
nomeado de Comitê Teotônio Vilela, articulou a participação de diferentes organizações da 
sociedade civil campinense e organizou a realização de atos políticos pelas eleições diretas. 
Procuramos analisar a atuação política da grande imprensa local ao repercutir de diferentes 
maneiras os temas e acontecimentos envolvidos no contexto da campanha das Diretas.  

Analisamos conteúdos veiculados pelos seguintes órgãos: Jornal da Paraíba, A União e Diário 
da Borborema, compreendidos entre os meses de março e abril de 1984.  Espera-se construir 
possíveis respostas para as seguintes questões levantadas: como cada um desses órgãos de 
imprensa burguesa repercutiu os temas e acontecimentos relacionados às Diretas? O que eles 
enfatizaram e o que deixaram em segundo plano ou retiraram de cena na cobertura realizada?  
Quais concepções de democracia eram enfatizadas nas páginas desses jornais? Quais interesses e 
ideologias esses órgãos de imprensa expressavam nas suas páginas e quais classes e grupos sociais 
tinham suas demandas e concepções políticas vocalizadas por meio de suas páginas? 
 
JORNALISMO INTEGRAL E SOCIEDADE CIVIL  

 
Nos caminhos da análise proposta, apoiamo-nos teoricamente nas reflexões construídas pelo 

pensador marxista italiano Antonio Gramsci, que escreveu, nos seus Cadernos do Cárcere, sobre 
o papel e o caráter do jornalismo nas sociedades burguesas modernas. Gramsci (1982, p. 161) 
estudou e construiu uma teoria daquilo que ele chamou de jornalismo integral, assim definido por 
ele: 

 



 

e-ISSN: 2359-2796, v. 18, n. 1, 2018. XVIII Encontro Estadual de História – ANPUH-PB 

 

440 

O tipo de jornalismo estudado nestas notas é o que poderia ser chamado de “integral” 
(num sentido que, no curso das próprias notas, adquirirá significado cada vez mais 
claro), isto é, o jornalismo que não somente pretende satisfazer todas as necessidades 
(de uma certa categoria) de seu público, mas pretende também criar e desenvolver estas 
necessidades e, consequentemente, em certo sentido, criar seu público e ampliar 
progressivamente sua área. 

  

O filósofo italiano, nesse sentido, observa o jornalismo enquanto uma atividade realizada, 
no seio da sociedade civil, pelos órgãos de imprensa, que são aparelhos privados de hegemonia, 
ou seja, são aparelhos que disputam o consenso dentro da sociedade civil e pretendem ampliar o 
espaço de aceitação das concepções de mundo pertencentes ao grupo social a quem eles 
representam. O jornalismo, portanto, busca dirigir e controlar tanto quanto possível a consciência 
de seus leitores, e faz isso por meio da difusão, por um centro homogêneo, de um certo modo de 
pensar e de agir. Este certo modo de pensar e de agir pertence ao grupo que se expressa através 
do jornal, porém ele aparece com um caráter tendencialmente universal. Nesse sentido, Gramsci 
diz que a ética de um determinado grupo aparece como capaz de se tornar uma norma de 
conduta de toda a humanidade. 
 A partir das reflexões gramscianas, vemos a atividade do jornalismo como disputa pela 
hegemonia no seio da sociedade civil. Carlos Nelson Coutinho (1996, p. 54), um dos maiores 
estudiosos da obra de Gramsci no Brasil, sintetiza o conceito de sociedade civil para esse autor. 
Trata-se do:  

Conjunto das instituições responsáveis pela representação dos interesses de diferentes 
grupos sociais, bem como pela elaboração e/ou difusão de valores simbólicos e de 
ideologias; ela compreende assim o sistema escolar, as Igrejas, os partidos políticos, as 
organizações profissionais, os meios de comunicação, as instituições de caráter 
científico e artístico etc.  
  

Todos os órgãos de imprensa analisados nesse artigo estão dentro da categoria que 
chamamos de grande imprensa, visto que se organizam dentro da lógica da empresa. Isto nos 
possibilitará classificar essa imprensa como uma imprensa burguesa. Em primeiro lugar porque, 
como aponta Gramsci, o negócio jornalístico é indissociável da questão da venda de uma 
mercadoria, que neste caso trata-se de uma mercadoria ideologicamente orientada para satisfazer 
e ao mesmo tempo criar e desenvolver as necessidades de seu público. Em segundo lugar, porque 
essa imprensa empresarial, funciona tal como um partido político da burguesia, na medida em 
que se constitui na expressão dos interesses de um grupo empresarial que pretende organizar e 
difundir uma concepção integral do mundo e disputar a hegemonia frente a outras concepções 
conflitantes. 
 Faz-se importante enfatizar que a conquista da hegemonia e da capacidade de direção por 
uma classe ou fração de classe se dá através dos aparelhos privados de hegemonia, mas isto não 
significa que essa classe ou fração de classe dirigente obtém o monopólio da produção e difusão 
de ideologias dentro da sociedade civil. Na verdade, a hegemonia para Gramsci consiste num 
equilíbrio instável, pois o grupo dirigente não consegue evitar a existência de concepções de 
mundo concorrentes, contrassentidos e disputas ideológicas. Nesse sentido, Moraes (2010, p.71) 
chamou atenção para a impossibilidade de se considerar o campo midiático como um bloco 
monolítico. 

 
A despeito dos traços convergentes que o caracterizam na atualidade, o campo 
midiático não pode ser entendido como um todo harmonioso e homogêneo, pois está 
permeado por sentidos e contrassentidos, imposições e refugos, aberturas e obstruções. 
Essas concepções se enfrentam e se justapõem dependendo das circunstâncias 
históricas. Enquanto mediadora autoassumida dos desejos, a mídia tenta identificar 
alternâncias de sentimentos, oscilações de gostos e expectativas que possam gerar 
predisposições consensuais ao consumo.  
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Através da leitura gramsciana da imprensa e dos seus conceitos fundamentais de 
hegemonia e contra-hegemonia, Moraes (2010) aponta para a capacidade de a mídia processar 
certas demandas da audiência. Para o comunicólogo, os veículos midiáticos estão entranhados no 
mercado e dependem dele para viabilizar as suas ambições monopólicas. Disto decorre o fato de 
que, dentro de determinados limites, os veículos de comunicação precisem tomar preferências e 
gostos de segmentos do público como elementos fundamentais para a formulação de sua atuação 
no mercado, no sentido de buscar o alargamento de sua audiência e o volume de usuários, 
assinantes, patrocínios e publicidades.  
 Em razão dos aparelhos privados de hegemonia se encontrarem ao alcance também da 
atuação política das frações de classes não dirigentes e das classes subalternas há sempre um 
campo de conflitos de interesses e de concepções divergentes. Por essa razão, Gramsci aponta 
para a necessidade de que sejam levados em conta os interesses e tendências dos grupos sociais 
subalternos para a conservação da hegemonia, no entanto, as concessões realizadas pelos grupos 
e classes dominantes não podem envolver questões essenciais, pois os limites e contornos 
ideológicos onde ocorrem as disputas precisam ser preservados em nome da manutenção da 
posição dominante que o grupo dirigente exerce no núcleo da atividade econômica (MORAES, 
2010, p.72).  
 
JORNAL DA PARAÍBA: DIRETAS JÁ, UM NEVOEIRO DE INTRANQUILIDADE 
CONTRA A „PAZ‟ DA ABERTURA OFICIAL 

 
O jornal fundado em setembro de 1971 nasceu ideologicamente sintonizado com o 

projeto da ditadura empresarial-militar. Sua fundação se deu em um período em que o processo 
de modernização da imprensa já se consolidara e a fase quase artesanal da imprensa campinense 
dava lugar a um jornalismo empresarial, capitalista e moderno, representado por órgãos 
detentores de grande capacidade de investimento em tecnologia para a realização de um 
jornalismo com boa qualidade de diagramação e fotografia (LIMA, 2011, p.1; ARAÚJO, 1986, p. 
306).  
 Após passar por algumas mudanças em sua composição, o Jornal da Paraíba (JP) a partir de 
1982 passa a funcionar com o seguinte expediente: José Carlos da Silva Júnior e Otto Muniz, 
como presidente e vice-presidente; Raimundo Gurgel Júnior, superintendente; Hugo Ramos de 
Azevedo, editor; Armando Lira, sub-editor; Evaldo Pontes, diretor comercial e depois diretor 
administrativo para dar lugar a Josinaldo Apolinário naquele cargo (ARAÚJO, 1986, p. 308). 
 Para compreendermos a concepção ideológica que orienta a atuação do JP no período da 
abertura e da campanha pelas eleições diretas, é necessário direcionar as luzes para um sujeito 
determinante nesse caso, o presidente e proprietário do periódico, José Carlos da Silva Júnior. Ao 
mesmo tempo, José Carlos era vice-governador da Paraíba, desde 1982, quando foi eleito ao lado 
de Wilson Braga, ambos do PDS, e também proprietário e presidente de uma das maiores 
empresas produtoras de café e de produtos derivados do milho, a São Braz. Paralelamente, o 
presidente do JP sempre militou ativamente em entidades das classes patronais campinenses, 
como a Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, da qual foi vice-presidente, e a 
Associação Comercial de Campina Grande.  
 O JP representa as concepções ideológicas do grupo comandado por José Carlos da Silva 
Júnior, as suas páginas estão carregadas de elementos da ideologia compartilhada pelos grupos 
que compunham as classes empresariais de Campina Grande. Isto fica evidenciado 
marcantemente nos editoriais trazidos em cada uma das edições do jornal. As constatações, 
reivindicações e propostas para aquela conjuntura e para um projeto de sociedade para Campina 
Grande e para o país estão afinadas com a lógica do mercado e difundem uma noção de 
democracia que se substancializa a partir dos conceitos de conciliação, ordem e estabilidade, 
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pautadas num ideal de administração que contemple “tanto a angústia crescente dos setores 
populares quanto as reclamações de amplos segmentos empresariais”3. 
 É claro que o JP buscava interferir nas questões que estavam sendo discutidas naquele 
contexto, disputando com outras leituras de conjuntura e interesses de outros grupos e classes 
sociais. Quanto à questão da abertura política, o jornal reconhecia que se tratava de um processo 
conflituoso, carregado de tendências e ideias contrastantes, como de fato era, e se ajustava a uma 
posição moderada, por vezes ambígua, pois ao mesmo tempo em que considerava a abertura “um 
processo de institucionalização do movimento revolucionário de 1964”4 e propugnava o respeito 
à autoridade do general-presidente Figueiredo, colocando o controle da abertura sob o seu 
domínio, tecia críticas diretas ao modelo econômico “concentracionista” e “marginalizador” do 
governo.5 
 É importante lembrar que essa conjuntura é de intensa crise econômica e política. O 
jornal não pode abstrair-se do contexto em que atua, e precisa, dentro de determinados limites, 
expressar interesses e insatisfações reais das classes subalternas e não dirigentes, faz isso, no 
entanto, de maneira enviesada, dando contornos ideológicos próprios a demandas das classes 
trabalhadoras. Por exemplo, o tema da inflação aparece constantemente nas páginas do JP, o 
jornal divulga e condena reiteradamente a alta dos preços de gêneros de primeira necessidade. No 
entanto, reforça a concepção de que a inflação deve ser combatida através das medidas de 
ajustamento interno que o governo implantava, o que significava cortes de gastos nos serviços 
públicos e achatamento salarial. 
 A campanha das diretas não é muito enfatizada no JP, na verdade o jornal defende que as 
eleições diretas não são tão importantes, pois é preciso resolver de imediato os problemas da 
economia em crise. Porém, quando fala da campanha das Diretas, o jornal adota uma concepção 
negativa, enfatizando o clima de instabilidade que as oposições estariam incitando com a 
campanha e a necessidade de mantê-la sob os níveis da moderação:  
  

Como tem alertado o Governador Tancredo Neves, ou as eleições diretas são bem 
conduzidas, ou se transmudam num grave risco, posto representarem um caldo de 
cultura bastante favorável à radicalização. Ademais, poucos dos que ela propugnam 
demonstram perceber o sentido da campanha que vêm fazendo junto ao povo.6 

  
Não à toa é evocado o nome de Tancredo Neves, o representante da tese do consenso, da 

conciliação nacional e da moderação. Mais à frente, no mesmo editorial, chama-se atenção aos 
perigos do que o jornal entendia como resultado da pressão da campanha das Diretas, ao gerar 
dissensos internos nas forças governamentais. 

 
Como se vê, a forte cisão entre as instituições políticas e a mentalidade política 
dirigente, bem como entre estas e a realidade nacional, continua óbvia a cada passo. E 
não será assim que venceremos objetivos fundamentais, inalienáveis e inadiáveis à paz 
interna do Brasil.7 

  
A tese defendida pelo editorialista do JP é que a campanha pró-diretas estava a envolver o 

governo num nevoeiro de intranquilidade, as oposições estariam, nesse sentido, atrapalhando o 
processo de institucionalização segura do regime e servindo de obstáculo a chamada “paz 
interna” brasileira para que as medidas econômicas devidas pudessem ser implantadas com a 
finalidade de retomar o desenvolvimento do país.  
 O tom negativo do JP em relação à campanha das Diretas Já fica patente na matéria do 
dia 26 de março daquele ano de 1984, que noticiava o maior comício pelas diretas realizado em 

                                                           
3 Editorial “Administração de crises”. Jornal da Paraíba, 24 mar. 1984. P.2. 
4 Editorial “A voz da Hierarquia”. Jornal da Paraíba, 01 mar. 1984. P.2. 
5 Editorial “As lições da democracia”, Jornal da Paraíba, 26 mar. 1984, p.2. 
6 Editorial “Cisões Institucionais”, Jornal da Paraíba, 09 mar. 1984, p.2. 
7 Idem. 
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Campina Grande no dia anterior. Na manhã desse dia, via-se com grande destaque, na capa do 
JP, a manchete: “Povão começou retirada antes da fala de Montoro”, e abaixo do título: 
“Número de pessoas abaixo do esperado, apesar de dezenas de caravanas vindas do interior”. 
Ainda na capa, lia-se que o governador de São Paulo foi “a maior estrela política do comício” e 
que, apesar da grande divulgação, o público presente não convenceu e ainda saiu mais cedo, antes 
mesmo da fala de Montoro.  
 No interior do JP desse dia 26, na página política, lia-se uma matéria sobre a recepção do 
governador Franco Montoro e outros nomes da política, como o senador Humberto Lucena, o 
economista Celso Furtado, o ex-deputado federal Antonio Mariz, o ex-governador Pedro 
Gondim, dentre outras autoridades, na residência do ex-senador Ivandro Cunha Lima que junto 
com o prefeito e irmão Ronaldo Cunha Lima recebeu, com festa, todos esses “visitantes”. Na 
página da política ficou registrado esse encontro de bastidores entre as autoridades da política 
nacional. O povo e o comício entraram em cena na página 7, denominada “Cidade”.  
 No relato sobre o comício que, segundo o jornal, reuniu cerca de 9 mil pessoas, o que não 
condiz muito com a ideia de que a manifestação fora um grande fracasso de público, levando-se 
em conta o tamanho da população campinense em relação a outras cidades bem maiores8, onde 
houve comícios com um número de participantes aproximado, o destaque continua sendo para as 
“personalidades do mundo político nacional”. Além disso, chama atenção o relato do JP quanto 
aos “incidentes” que teriam ocorrido no comício. 

 
De tudo aconteceu naquela concentração cívica, desde reencontro de amigos até brigas 
que tendo em vista a falta de policiamento necessário a muito custo foi contornada por 
populares que evitaram consequências maiores, tendo em vista a violência causada por 
alguns malandros que procuraram fazer do local uma gratuita exibição de luta livre. 
(Jornal da Paraíba, 26 mar. 1984, p.7) 

 

 Ao enfatizar a decepção quanto ao baixo número de pessoas que compareceram, a 
participação das personalidades da política institucional, o clima de “festa cívica” e, ainda, o clima 
de violência e baderna na manifestação pelas eleições diretas do dia 25 de março de 1984, o 
Jornal da Paraíba repercutiu uma concepção institucionalista e negativa em torno da campanha 
Diretas Já em Campina Grande. 
 
A UNIÃO: CONCILIAÇÃO, ENTENDIMENTO E MODERAÇÃO SEM “DIRETAS 
JÁ” E SEM MOBILIZAÇÃO POPULAR 
 
 Jornal oficial do Governo do estado da Paraíba, A União foi fundado em fevereiro de 
1893 por Álvaro Machado, então presidente da província paraibana. Trata-se do periódico mais 
antigo dentre os que ainda circulam no estado nos dias atuais (ARAÚJO, 1986, p. 255). Segundo 
aponta Araújo (1986), A União era, à época em que essa autora escreveu, que corresponde mais 
ou menos ao período que estudamos, o jornal “mais perfeito, tecnicamente falando”. 
 De fato, chama atenção, nas páginas que lemos do jornal, a sua qualidade profissional, 
páginas nas quais aparecem, frequentemente, imagens de boa qualidade. Ao mesmo tempo em 
que a sua vinculação ao governo estadual parece lhe possibilitar investimentos que garantem a sua 
modernização, também condiciona os contornos e limites ideológicos assumidos pelo jornal 
oficial. Araújo (1986), ao analisar os editoriais de A União, traçou assim, em síntese, a linha 
ideológica do periódico.  
  

Quase sempre, esses editoriais são doutrinários – tencionam reforçar a política da 
situação e enfraquecer a da oposição. Em análise procedida aos 159 editoriais de A 
União, do período estudado – 1 de outubro de 1983 a 31 de março de 1984, 

                                                           
8 Por exemplo, João Pessoa-PB: 10 mil pessoas em 26/01/1984; Recife-PE: 12 mil pessoas em 17/02/1984. 
Informações retiradas de NERY, 2012. 
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observamos que o jornal reproduz, única e exclusivamente, a ideologia dominante. Tal 
fato, enquadra-se dentro da maior naturalidade, uma vez que o jornal é de linha oficial.  

  

A partir de 1983, quando assumiu o governo da Paraíba, Wilson Braga (PDS), nomeia 
como Diretor Presidente de A União Deoclécio Moura, assim como, forma, segundo os seus 
interesses, todo o novo expediente do jornal. Coerentemente com seu alinhamento ao governo 
Wilson Braga, que fazia parte do partido do governo militar, o PDS, o periódico difunde uma 
concepção moderada e conservadora da abertura política, entendendo-a como um processo que 
deve ser controlado pelo governo militar.  
 Quanto à campanha Diretas Já, A União divulga com mais ênfase as opiniões contrárias 
ao movimento. Ao longo do mês de março de 1983, o jornal trouxe em destaque os discursos de 
indiretistas confessos. Um deles trata-se do presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba na 
época, o deputado pedessista Soares Madruga, que aparece em duas matérias, nas edições dos 
dias 17 de março e 24 de março. Na primeira, A União estampa o discurso de Madruga, que diz 
que “o entusiasmo peemedebista se encerra com a votação da emenda”. Diz ainda que todos são 
a favor das eleições diretas, mas que é preciso discutir o momento oportuno para elas e, por fim, 
afirma que a iniciativa deve ser do governo. Na segunda matéria, o jornal, através da fala de 
Madruga, estampa as Diretas Já como um perigo para a estabilidade democrática. Como se vê, o 
presidente da ALPB procurava assumir um discurso cauteloso, se dizia a favor das eleições 
diretas, mas não para aquele momento, na verdade, preconizava as diretas para o sucessor do 
sucessor de Figueiredo. Ao mesmo tempo, Soares Madruga faz uma comparação histórica entre a 
“minoria que induziu João Goulart a tomar posições extremadas” e a “que está à frente da 
campanha pelas eleições diretas, radicalizando o processo político”.  
 A campanha soava, para alguns, como radicalização. Para Ernani Sátyro (PDS), deputado 
paraibano que foi relator da emenda Dante de Oliveira, as eleições diretas naquele momento daria 
margem a uma campanha de revanchismo (A União, 28 mar. 1983, p.3). O jornal trouxe, na 
edição de 28 de março, na página reservada à política, matéria com o título: “Sátyro reafirma que 
que os militares garantem posse do novo presidente”. É evidente que a fala do relator da emenda 
na Câmara Federal tem um enorme peso; o paraibano dizia ter certeza de que a emenda, pela qual 
amplos e diversos setores da sociedade civil brasileira reivindicavam, seria rejeitada. Na sua 
concepção de democracia, conforme estampa a mesma matéria, “o processo indireto é tão 
legítimo quanto a eleição direta”.  
 Semelhante concepção encontramos na matéria que traz o discurso do então Secretário 
de Saneamento e Habitação do Estado, Enivaldo Ribeiro. Dizia o pedessista que o Colégio 
Eleitoral foi democraticamente eleito em 1982, não se permitindo, portanto, eleições diretas antes 
de 1988. Ribeiro ia além de rejeitar a tese das diretas para 1985, posicionava-se a favor de um 
candidato que, para ele, deveria ser o nome de todos os políticos nordestinos, região que, fazia 
questão de lembrar, possuía 48% dos assentos no Colégio Eleitoral. O nome apontado por 
Enivaldo Ribeiro era o do Ministro do Interior, o militar Mario Andreazza, que procurava se 
destacar através de recursos que eram destinados para o Nordeste por meio do Projeto 
Emergência, voltado para amenizar os sofrimentos causados pela seca.  
 Opinião pró-Diretas publicada em A União, em todo o mês de março, apenas a do vice-
líder do PMDB, o deputado José Luiz. O parlamentar defendia a ideia de que só um presidente 
com respaldo popular teria condições para tomar as medidas que “a sociedade almeja e estar a 
exigir” (A União, 17 mar. 1984, p.3). Interessante notar que, ainda que reivindicando as eleições 
diretas, há no discurso de José Luiz, publicado no jornal, uma noção conciliadora da tese das 
diretas, pois, em sua concepção, haveria uma sociedade, um bloco homogêneo, livre de conflitos 
sociais, que almeja e exige, e só as eleições diretas farão com que os interesses dessa entidade 
denominada sociedade poderão ser atendidos.  
 Nessa mesma página, o jornal trouxe, com destaque, a matéria com o título: “Dante diz 
que sua emenda está aberta a qualquer negociação”. Vê-se, portanto, que A União enfatizava a 
tese da conciliação e da negociação em torno da abertura política e, por consequência, difundia 
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uma concepção moderada e conservadora do processo de abertura democrática pela qual passava 
o país. Nessa concepção elaborada e difundida pelo grupo responsável pelo jornal, ligado aos 
interesses do governador Wilson Braga, o elemento de mobilização popular presente na 
campanha Diretas Já é secundarizado, bem como as reivindicações das classes trabalhadoras que 
eram introduzidas junto com o grito pelas eleições diretas.  
 Assim como o Jornal da Paraíba, A União destacou, com relação ao comício do dia 25 de 
março, a baixa participação dos campinenses. Na edição do dia 27 de março, a primeira após a 
realização do comício do Açude Novo, o jornal traz em destaque uma matéria com o título: José 
Luiz admite fracasso na concentração de Campina. A matéria enfatiza, novamente, além de uma 
“concentração fraca”, a noção de conciliação nacional. Faz isso dando publicidade à voz de José 
Luiz, que segundo a matéria, apesar de ser favorável às eleições diretas, também é a favor de uma 
conciliação nacional, da conversa e do entendimento.  
 
DIÁRIO DA BORBOREMA: COMBATIVIDADE RELATIVA, CONCEPÇÃO 
POLÍTICO-INSTITUCIONAL DA “DIRETAS JÁ” E ALINHAMENTO COM A 
OPOSIÇÃO MODERADA 
  

O jornal fundado em outubro de 1957, pertencente à cadeia dos Diários Associados, de 
propriedade de Assis Chateaubriand, aponta como aquele, dentre os que analisamos nesse artigo, 
que organizou e difundiu uma concepção positiva da campanha Diretas Já em Campina Grande e 
a nível nacional. Apenas no mês de março de 1984, o Diário da Borborema publicou 23 matérias 
enfatizando, diretamente, opiniões favoráveis ao restabelecimento das eleições diretas para 
presidente da República. Por outro lado, no mesmo período, os leitores do Diário da Borborema 
leriam apenas 8 matérias que davam voz direta à políticos indiretistas.  

A posição político-ideológica do Diário da Borborema em relação ao processo de abertura 
democrática e à campanha Diretas Já pode ser compreendida como afinada a uma noção 
relativamente mais progressista e combativa. Essa concepção está de acordo com o que escreveu 
Fátima Araújo (1986, p.304). Para ela, o Diário da Borborema apresenta-se como um jornal: 

  
Relativamente combativo, apesar dos condicionamentos políticos, econômicos e 
ideológicos de que sempre dependeu o DB, decorrentes de sua própria posição, não 
ficava sem cobertura um episódio político-social que viesse a ocorrer. 

 

 No ano de 1984, era superintendente do Diário da Borborema o jornalista Luiz Barbosa 
Aguiar. Encontramos uma entrevista cedida, no ano de 2006, pelo ex-superintendente do DB; no 
ano dessa entrevista era professor da Faculdade de Comunicação Social da Universidade Estadual 
da Paraíba. Nessa entrevista, assinada por Lenido Ferreira, publicada no blog Jornalismo Paraibano9, 
há um discurso por parte de Luiz Barbosa Aguiar que também se inclui dentro do campo de um 
jornalismo relativamente combativo, oposicionista e progressista.  
  

Quando me deparei com o fato de estar dentro do Diário, comprei um livro de 
Natalício Norberto, chamado Jornalismo sem mestre, e fui estudar o que era o 
jornalismo. Descobri-me dentro daquilo que eu gostaria de fazer da vida. Daí para a 
frente as coisas aconteceram gradativamente. Após três ou quatro meses como foca, 
passei a repórter, depois chefe de reportagem, o que já foi uma grande conquista, em 
seguida secretário de redação, editor, diretor comercial e, finalmente superintendente do 
Diário. Foi nesse tempo que ingressei na luta de classe, fui titular da delegacia do 
Sindicato dos Jornalistas da Paraíba em Campina Grande, participei de congressos no 
Brasil inteiro, e até cheguei a ser preso em Alagoas, durante um desses congressos.  

  
  

                                                           
9 Disponível em http://jornalismoparaibano.blogspot.com/2006/12/entrevista-luiz-barbosa-aguiar.html . Acessado 
em 14 jul. 2018. 

http://jornalismoparaibano.blogspot.com/2006/12/entrevista-luiz-barbosa-aguiar.html
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 O perfil do próprio superintendente do jornal, um sujeito militante, partidário da 
liberdade de imprensa e contrário às práticas de censura da ditadura militar, indica um importante 
elemento para a constituição de contornos ideológicos para o DB que puderam permitir a 
veiculação de discursos duramente críticos ao regime vigente e de falas reivindicatórias do 
restabelecimento imediato das eleições diretas. No entanto, há condicionamentos políticos e 
ideológicos no DB, considerando que se trata de um órgão de imprensa empresarial. 
 Um desses condicionamentos fica evidente no fato de que o DB enfatiza, intensamente, a 
participação, na campanha Diretas Já, das personalidades da política, especificamente do campo 
de oposição moderada, sobretudo do PMDB. Em todas as matérias que divulgam opiniões 
políticas pessoais favoráveis à aprovação da emenda das Diretas Já, é enfatizado o nome de um 
vereador da cidade, um deputado estadual ou federal, senador ou governador. Podemos visualizar 
essa tendência nos seguintes títulos de matérias publicadas nos dias do mês de março do ano de 
1984: Vereador condena proposta de Marchezan e pede Diretas Já10; Burity volta a defender as diretas para 
presidência11; Vereador diz que povo quer profundas mudanças12; Maciel quer aprovação pura e simples da Dante 
de Oliveira13; Félix: emenda das diretas será aprovada sem problemas14. Sabemos que a campanha Diretas 
Já em Campina Grande envolveu sujeitos e organizações diversos, mas nas páginas do jornal não 
aparece as vozes de sujeitos como líderes sindicais, estudantes, líderes de movimentos de bairro, 
que tiveram atuação importante na construção da campanha pelas eleições diretas.  
 A concepção da Campanha Diretas Já que é organizada e difundida pelo Diário da 
Borborema é a de uma campanha que ganha voz por meio das personalidades políticas locais e 
nacionais. Essa concepção fica clara quando o jornal passa a publicar matérias divulgando o 
comício do dia 25 de março de 1984, realizado na cidade. O título da primeira matéria (Diário da 
Borborema, 18 mar. 1984. P.2) que divulga o comício é sintomático: Franco Montoro vai participar do 
comício pelas diretas em Campina Grande. É enfatizado o nome do então governador de São Paulo; no 
corpo da matéria aparece mais ênfases em outros nomes de personalidades políticas: 
  

O gabinete do senador Humberto Lucena confirmou ontem, aos integrantes do Comitê 
“Teotônio Vilela”, que o governador Franco Montoro, de São Paulo, vai participar, dia 
25 do corrente, em Campina Grande, de mais um comício “gigante” pró-eleições 
diretas à presidência da República. Foi confirmado também, a presença do governador 
de Minas Gerais, Tancredo Neves, do presidente nacional do PMDB, deputado Ulisses 
Guimarães; e do senador paulista Fernando Henrique Cardoso, que é um dos nomes 
que a oposição resguarda para lançar à Presidência da República, caso a emenda Dante 
de Oliveira seja aprovada.  

  
 A tendência de enfatizar o nome de alguma personalidade política na divulgação da 
campanha pelas Diretas Já aparece em outras matérias, publicadas no mês de março de 1984: 
Celso Furtado participará do comício pelas diretas em CG; Montoro hoje em Campina no comício pelas diretas já. 
Essa prática adotada pelo DB indica que o jornal permaneceu dentro dos limites ideológicos de 
uma concepção político-institucional da Diretas Já e do processo de abertura democrática, dando 
pouca visibilidade e importância às questões econômicas e sociais que eram reivindicadas também 
no contexto da abertura, bem como ao engajamento e participação de sujeitos e organizações 
populares e classistas. O DB se posicionou ao lado das oposições ao enfatizar uma noção positiva 
da luta pelo retorno das eleições diretas, uma tática política compartilhada, naquele momento, 
pelas oposições mais moderadas ou mais radicais, mas, como buscamos demonstrar, havia 
condicionamentos e limites ideológicos que orientaram a concepção elaborada e difundida pelo 
periódico.  

                                                           
10 A matéria se refere ao vereador José Peba dos Santos, do PMDB. 
11 Tarcísio Burity era ex-governador da Paraíba. No ano de 1984 exercia mandato de deputado federal pelo PDS. Foi 
integrante do grupo pró-Diretas desse partido, e um dos poucos pedessistas a votar a favor da emenda das Diretas.  
12 Maciel Vitorino era vereador peemedebista.  
13 Marco Maciel era senador pelo PDS.  
14 Félix Araújo Filho era vice-líder do PMDB na Câmara Municipal de Campina Grande. 
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ELITES LOCAIS: A PERPETUAÇÃO DO PODER POR MEIO DAS PRÁTICAS 
POLÍTICAS COMO CLIENTELISMO E MANDONISMO. 

 

Dêis Maria Lima Cunha Silva

 
 

Resumo: A Nova História política permite-nos pesquisar sobre política numa perspectiva de 
analisar as práticas sem se prender aos feitos de um representante do poder, e sim como este se 
articulou para conquistar e se manter à frente de um governo anos a fio. Dessa forma, a pesquisa 
que se segue visa analisar práticas políticas que se tornaram culturais na história do Brasil dentre 
as quais destacamos em primeiro plano o clientelismo e o mandonismo. Taís práticas 
permanecem atuantes nas cidades pequenas, assim sendo, investigar-se-á o uso das mesmas pela 
influente família “Leite”, para conquistar e se manter no poder na cidade de Desterro-PB no 
período que vai de 1977 a 1997. Os documentos utilizados para fundamentar a pesquisa são: 
Jornal Oficial do Município de Desterro-PB; Atas da Câmara de Vereadores do Município de Desterro; 
os jornais de circulação estadual, tais como A União, O Norte e o Correio da Paraíba, ofícios e 
decretos disponíveis nos arquivos da prefeitura. O referencial teórico a ser consultado para a 
pesquisa em questão são:  Richard Graham, José Murilo de Carvalho, Milton Cordeiro Farias 
Filho, Linda Lewin, Ivan de Andrade Vellasco, René Rémond, Maria Fernanda Martins, Jean-
François Sirinelli. 
 
Palavras chave: Poder local; Práticas políticas; Elites políticas. 
 
Introdução 

 
Durante décadas na historiografia brasileira quando falava-se em poder político, estar-

se-ia falando do poder provindo do representante do poder imperial e/ou do executivo. Com a 
aproximação com outras ciências sociais este poder político também se fez e/ou faz presente em 
grupos sociais organizados por determinados objetivos comuns. Assim, o conceito de poder 
político torna-se heterogêneo “[...] Isso significa que o poder depende de uma legitimidade 
mínima que permita o funcionamento dos arranjos sociais no campo político.” (GUEDES, 2012, 
p. 26). Deste modo, com a Nova História Política o poder passou a ser analisado também a partir 
de uma aspiração provinda de grupos, sejam partidários ou não partidários, familiares ou 
aristocráticos em que se fez uso dos mais variados métodos, estratégias e práticas para conquistá-
lo e nele permanecer. Dessa forma aqui objetivamos analisar práticas políticas utilizadas como 
meio para a conquista do poder regional e/ou local como as práticas do clientelismo e do 
mandonismo, por exemplo, e como como tais práticas foram importantes para que os grupos que 
aqui serão analisados conquistassem, permanecessem e se perpetuassem no poder.  

Analisaremos também, as práticas aqui descritas como um capital simbólico utilizado 
por tais grupos para se destacarem, influenciaram politicamente o meio sócio-político onde 
habitaram e conquistar o poder administrativo municipal e nele permanecer. No Brasil a prática 

                                                           
Especialista em Fundamentos da Educação: Práticas Pedagógicas Interdisciplinares pela Universidade Estadual da 
Paraíba-UEPB. Graduada em História pelas Faculdades Integradas de Patos – FIP; Mestranda no curso de Pós 
graduação em História pela Universidade Federal da Paraíba-UFPB. 
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do clientelismo se fez presente desde o período colonial, de acordo com Richard Graham, 
permaneceu a ser utilizada pelos governantes passando pelo período do império até chegar a 
Nova República. Assim, o clientelismo trata-se da prática da troca de favores entre o líder político 
local e seus eleitores e/ou aqueles que o rodeiam. 

Em A história social e o retorno do político, José d‟Assunção Barros (2012), trouxe uma 
discussão e reflexão sobre a importância dos estudos visando analisar as relações sócio-políticas 
na historiografia. Segundo o mesmo, em meados do século XX houve uma rejeição de estudos 
sobre política, especialmente na França com a Escola dos Annales. Dessa forma autores como 
René Rémond (1996); Rodrigo Patto Sá Motta (2009); Jacques Julliard (1995); Michel de Certeau 
(2014) e outros estudiosos trazem uma nova abordagem sobre o retorno do político e a Nova 
História Política. No Brasil, por exemplo, sob a influência da historiografia francesa e do 
Materialismo inglês, os acontecimentos sócio-políticos contribuíram tanto para uma rejeição 
quanto para o retorno de estudos sobre política. 

Assim, a historiografia passou a analisar as práticas políticas presentes na atuação dos 
representantes do poder político, inserido na conjuntura da sociedade, deste modo, sob a 
influência de ciências como Sociologia e Antropologia, o conceito de poder ganhou uma 
ressignificação e se deixou de pensar no poder como sendo apenas do Estado ou do confronto 
bélico entre nações e a história passou a enxergar fatos históricos no homem comum e não 
somente na excepcionalidade das grandes figuras  que representam um Estado. 

Dessa forma, nossa pesquisa colabora com o entendimento das permanências numa 
conjuntura de práticas políticas que se tornaram culturais e assim, se inseriram num contexto de 
cultura política1 na História do Brasil. Para tanto é imprescindível dialogar com a obra de Pierre 
Bourdieu (2010), O poder simbólico, já que o clientelismo, o mandonismo e outras práticas políticas 
na conjuntura da Nova República fogem ao modelo do Brasil colonial, imperial e da República 
Velha. 
 
O poder das elites locais 

 
A situação econômica do sertão paraibano na segunda metade do século XX impeliu a 

uma dependência entre civis e governo e entre governo municipal e estadual o que resultou numa 
troca de favores. Outro fator que fortaleceu este laço de dependência foi a formação acadêmica 
dos líderes políticos em relação aos chamados cidadãos comuns das cidades pequenas do sertão 
paraibano, assim, de acordo com Jean Blondel (1994) o índice de analfabetismo apresentava-se 
como um grave problema social no ano de 1950, de acordo com o senso realizado neste mesmo 
ano a população rural apresentava uma proporção de 18% de pessoas maiores de cinco anos que 
sabia ler e escrever, ou seja, 82% dessa população era analfabeta, o que os tornavam vulneráveis e 
dependentes do que chamamos de uma elite local. 

Outrossim, ainda de acordo com Blondel (1994), o homem simples do campo não 
dispunha de uma ideologia política, esse fato era motivado pelas distancias entre sua localidade, o 
que dificultava a informação/formação e a comunicação por isso acabava sendo influenciado a 

                                                           
1 No ponto de vista de Giacomo Sani define cultura política como o conjunto de normas, atitudes e crenças 
partilhada pelos membros de uma sociedade objetivando fenômenos políticos. O que compõe a cultura de uma 
sociedade é o conhecimento distribuído entre os indivíduos, as forças políticas operantes num determinado contexto 
social, as normas direitos-deveres. As imposições do poder vigente estão no contexto de dominantes e dominados. 
De acordo com Berstein (1998) a cultura política é um dos elementos que compõem a cultura de uma sociedade, no 
que se refere aos acontecimentos no campo da política. Dessa forma, a cultura política faz uma leitura de aspectos 
e/ou acontecimentos do passado com vistas a uma vivência no futuro, assim, essa cultura vai além de partidos 
políticos se tratando de representações que vão compor a identidade de grandes famílias e/ou grupos dominantes 
que se comprometem com os dominados. Rodrigo Patto Sá Motta deixa claro o cuidado que se deve ter ao fazer uso 
do conceito de cultura política na produção historiográfica para não cair em banalidade e/ou modismo, pois “[...] 
Como tudo tem sido explicado pela influência dos fatores culturais, a política não poderia ser exceção, daí o caráter 
sedutor de cultura política que permite uma abordagem culturalista dos fenômenos relacionados ás disputas pelo 
poder.” (MOTTA, 2009, p.14). 
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depositar sua confiança num chefe local, a quem dava seu apoio por meio do voto em troca de 
proteção. É importante salientar que essa proteção se tratava da prática do assistencialismo e/ou 
apoio financeiro. 

O problema do analfabetismo no Sertão paraibano continuou nos anos de 1997 de 
acordo com José Murilo de carvalho (2014), ou seja, não tivemos um grande avanço. O autor 
pontua que mesmo com algumas melhorias e com o avanço da democracia não resolveu o 
problema das desigualdades sociais e culturais, sendo assim, no ano de 1997 o Nordeste rural 
apresentava um índice de 72% de analfabetos, o que nos levou a perceber que em fins do século 
XX havia muito a ser feito para melhorar esse índice, e quem sabe os cidadãos “libertarem-se” do 
julgo e da influência desses líderes locais. 

O poder de chefes locais, nos municípios paraibanos estão alicerçados nos grupos 
familiares, onde fortalecem suas bases e expandem seu controle objetivando a manutenção do 
poder quando este já o tem, ou mesmo quando visa a conquistá-lo. Desta forma, 

 
 “[...] a família patriarcal é uma espécie de matriz que permeou todas as esferas do 
social: da política, através do clientelismo e do populismo; das relações de trabalho e de 
poder, onde o favor e a violência dominam, e nas próprias relações interpessoais, onde 
a personalidade "cordial" do brasileiro se impõe pela intimidade, desrespeitando a 
privacidade e a independência dos outros indivíduos” (TERUYA, 1995, p. 24) 
 
 

Sendo assim, os grupos familiares que se destacam como as elites locais, formam sua 
clientela não somente entre os parentes consanguíneos diretos, mas também grupos de amigos e 
afilhados estes se unem ao líder local na perspectiva de ampliar sua influência política e conseguir 
o maior número de votos para dessa forma serem eleitos.  

Neto e Santos (2017) chamam a atenção que essa abordagem da identificação das elites 
políticas é nova na historiografia ao contrário da sociologia política, o que a torna excepcional 
quando tratamos da historiografia paraibana. Segundo os mesmos as elites políticas partidárias na 
Paraíba são representadas principalmente pelos grupos sociais economicamente e 
intelectualmente mais abastadas e quando a análise desloca-se para os municípios localizados no 
Sertão essa elite se destaca por meio da figura paternalista de um líder local ou pela prática do 
assistencialismo. Mesmo divergindo quanto ao conceito de elite política os pesquisadores 
analisados pelos autores acima citados comungam da ideia de que grupos e/ou líderes políticos 
exercem domínio e influencia e concentram o poder em suas mãos. Assim sendo, as pesquisas 
sobre as elites políticas e elites políticas locais elucidam quanto ao processo de desenvolvimento e 
organização de uma determinada sociedade. 

Identificar essa elite local detentora do poder político é uma tarefa árdua que exige 
perspicácia e dedicação, desse modo Farias Filho (2011) apresenta um quadro em uma de suas 
pesquisas em que sintetiza a metodologia indicada para estudos que objetivam identificar grupos 
descritos como elite.2 Depois de identificada essa elite que detém o poder local, cabe-nos pensar 
em como e de que maneira tais grupos representados por um líder seja este político ou não 
alcançaram, mantiveram e se perpetuaram no poder? Para responder a este questionamento 
iniciaremos primeiro pela análise do poder de persuasão por meio do discurso e em seguida as 
práticas políticas como o clientelismo e o mandonismo. 

                                                           
2 Como estratégias o autor descreve três: posição institucional, neste método o pesquisador procura identificar a 
posição do indivíduo nas organizações formais, econômicas e jurídicas. Essa metodologia deixa de fora aqueles que 
não são considerados “elite” e que se destaca como pessoa influente na sociedade; Reputação social: por meio de 
listas nominais busca-se identificar a reputação que o indivíduo tem no meio social onde vive. Essa metodologia 
requer a identificação de redes sociais para conseguir montar uma lista; Decisão, por esta metodologia a identificação 
é feita por meio da capacidade que determinado indivíduo tem de tomar decisões dentro do grupo onde convive. A 
limitação desse método é o fato de deixar de fora grupos sociais de oposição, deixando de fora as decisões informais. 
(FARIAS FILHO, 2011, p. 179). 
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Nas campanhas eleitorais os candidatos fizeram e fazem uso de um discurso que tem 
por objetivo manipular eleitores, garantir o apoio que se tem e conquistar outros novos. Assim, 
de acordo com Patrick Charadeau (2016).  

 
Num sentido geral a manipulação procederia da visada discursiva de incitação a agir: 
quando se está numa situação em que há a necessidade do outro para realizar um 
projeto, e não se tem autoridade sobre este outro para obrigá-lo a agir de um terminado 
modo, empregam-se estratégias de persuasão ou de sedução que consistem em fazer 
com que o outro (indivíduo ou público) compartilhe de uma certa crença. Assim sendo, 
todo discurso que corresponda a uma visada de incitação seria manipulador. 
Entretanto, não há nada aí que seja repreensível, pois isso faz parte do jogo de 
regulação social. [...]” (CHARADEAU, 2016, p. 68) 

 

Sendo assim, é comum na conjuntura da política brasileira, quando se está em processo 
eleitoral o candidato ao cargo político, seja em âmbito local, regional ou nacional fazer uso do 
discurso como meio de manipulação da opinião de um número significativo de eleitores para 
conseguirem se eleger. Para tanto, a estratégia do discurso fez e faz uso de justificativas no 
sentido afetivo ou moral para conseguir apoio. No embate eleitoral cada um a seu modo, os 
candidatos fazem promessas de uma sociedade ideal.  

Ainda de acordo com o autor para ser ouvido, e seu discurso levado em consideração e 
ter credibilidade em meio a sociedade na qual faz parte esse líder, construiu uma imagem 
pertinente ao meio social onde viveu e protagonizou a disputa na corrida pelo poder político. 
Para tanto 

 
 “[...] a credibilidade depende, ao mesmo tempo, de uma maneira de ser, no que tange 
ao „dizer a verdade‟, de um saber, para demonstrar „razão‟, e de um saber fazer, para 
demonstrar „competência e experiência,” (CHARADEAU, 2016, p. 73).  
 

Assim sendo, tendo a sua frente um eleitorado a ser conquistado, aquele que almejou 
chegar ao poder político, ao mesmo tempo teve que conquistar os eleitores e avançar sobre seus 
adversários, mostrando ser a melhor opção ou por meio de projetos viáveis ou por meio da 
persuasão. Dessarte, cremos que um discurso bem elaborado foi e/ou é uma estratégia eficaz 
para a conquista, permanência e perpetuação do poder.  

Em muitas situações é possível atestar discursos em que se culparam antecessores pela 
desordem social para deste modo, aquele que almeja chegar ao poder político, especialmente nos 
pequenos municípios do sertão paraibano se lançarem como “salvadores” aqueles que 
solucionaram toda a desordem causada por seu inimigo político. Com um discurso assim, o 
candidato desperta nos possíveis eleitores compaixão e consequentemente o apoio por meio do 
voto. 

Além dos discursos bem elaborados os líderes políticos, seja na esfera nacional, regional 
e no nosso caso local, fizeram uso de práticas políticas que de tão utilizadas se tornaram culturais 
na conjuntura política brasileira. Uma dessas práticas é o clientelismo. Pesquisadores como: 
Richard Graham (1997, 1999) e Ivan de Andrade Vellasco (2009)3 entre outros, trazem em suas 

                                                           
3 Richard Graham (1997) em seu livro Clientelismo e política no Brasil do século XIX afirma que as elites locais no 
Brasil trabalhavam para garantir e ampliar a rede de dependência na sociedade oitocentista. O autor ainda defende 
que os primeiros clientes formados no seio da família. Assim essas famílias que se estabeleceram no interior da 
Paraíba formavam suas clientelas, dessa forma, o clientelismo praticamente sustentou o poder político no Brasil 
oitocentista e do chefe político da segunda metade do século XX. Ainda de acordo com o autor por meio dessa 
prática famílias ascenderam ao poder de acordo com a habilidosa distribuição de cargos políticos em troca de apoio e 
lealdade dos eleitores. Assim, os políticos oitocentistas gastavam a maior parte de seu tempo na formação de redes 
clientelares fosse concedendo favores ou buscando-os; Ivan de Andrade Vellasco (2009),  traz três modelos 
interpretativos dos laços de dependência clientelística “[...] um nas terminações da estrutura social definida pelo 
processo de colonização, outro nas formas dos aparatos nas formas de dominação herdados e transplantados e seus 
impactos na forma da sociedade e um terceiro que tece a explicação na articulação do que se poderia denominar 
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obras uma análise da prática do clientelismo no Brasil oitocentista. Ocorre que essas trocas de 
favores – clientelismo – se reconfiguraram e permaneceram atuantes na segunda metade do 
século XX. 

Na obra A força do clientelismo (2006) o autor Wertevan Fernandes, por exemplo, analisou 
a prática nos anos de 1982 a 1985 na cidade de Pombal-PB, por meio da pesquisa oral o mesmo 
percebeu em seu trabalho o uso da prática da troca de favores no sertão paraibano para a 
permanência e perpetuação no poder dos chefes locais. Assim, constatou que 

 
[...] Desde o seu surgimento até os nossos dias, essas trocas políticas têm adquirido 
formas distintas, mas a natureza do fenômeno permanece. Demonstrando-se que a 
forma tradicional de assistencialismo foi dando lugar a um clientelismo mais ordenado, 
cujas características distanciavam-se um pouco dos traços originais, mas se conserva a 
essência do fenômeno. (FERNANDES, 2006, p. 88) 
 

Como observamos, até a República velha o poder econômico do líder político local era 
garantido a partir do latifúndio, com a ressignificação do fenômeno da prática clientelística na 
conjuntura da Nova República o empreguismo em troca do voto garantia o apoio político dos 
munícipes ao representante do poder executivo. 

Dessa forma Francisco Pereira de Farias (1999) nos coloca diante da discussão que no 
Piauí, Estado onde o mesmo desenvolveu sua pesquisa, a prática do clientelismo é vista como 
desviante no sentido do desenvolvimento econômico de um Estado, sendo tal prática um 
mecanismo de dominação. O mesmo pontua que a prática do clientelismo está imersa em duas 
categorias: o clientelismo privado, que ocorre no âmbito local e/ou municipal, partindo do 
dominante para o dominado; e o clientelismo estadual, quando grupos associados disputam 
recursos advindos do governo estadual. Ainda de acordo com o autor e dialogando com Blondel 
(1994) um dos fatores que colaboraram com essa prática são as questões socioeconômicas, assim 
como as questões socioculturais. Estas situações promoveram um clientelismo que podemos 
identificá-lo como um capital simbólico, numa sociedade capitalista o cidadão não dispondo de 
recursos financeiros para suprir suas necessidades básicas recorre ao líder local em períodos de 
campanhas eleitorais ou não para barganhar seu voto em troca muitas vezes da promessa de um 
emprego promovendo um clientelismo eleitoral. Assim, “O voto de clientela define-se como uma 
relação de barganha em torno de vantagens materiais entre o eleitor e o agente político 
denominado cabo eleitoral. [...]” (FARIAS, 1999, p. 18). Este por sua vez tem grande importância 
na conjuntura eleitoral segundo Isaura Pereira de Queiroz (1976), é ele que tem a função de ir as 
massas – clientelar – com o intuito de reunir o maior número de votos tornando-se um 
intermediário, alguém que detém prestígio local. 

Outrossim, segundo Farias (1999) quando não há mudança social no que tange ao 
processo de modernização política, o clientelismo apresenta-se como forma de dependência, 
resiste continua atuante e mais sofisticado. Dessa forma, dificilmente a prática do clientelismo 
seria extinto da política brasileira, segundo o autor “a máquina eleitoral” no Brasil se originou da 
troca de favores desde o século XIX, em troca do apoio barganhando o voto, o indivíduo recebia 
benefícios particulares, principal característica do clientelismo privado.  

Uma outra prática que foi muito utilizada por políticos, principalmente aqueles que 
eram líderes locais, para conseguir apoio político dos citadinos foi o mandonismo. Segundo 

Queiroz (1996) existia uma cordialidade entre o chefe local - descrito pela mesma como o 
mandão local – a clientela e os representantes do poder regional, no intuito de estreitar laços e 
angariar votos. Durante a República Velha o governo estadual precisava se equilibrar com o 
governo municipal e central para manter sua influência política. Por tanto o líder local 
desempenhava importante papel reunindo por meio de beneficiamentos e apoio aos habitantes 

                                                                                                                                                                                     
cultura e personalidade, em ensaios de apreensão de nossas idiossincrasias identitárias.” (VELLASCO, 2009, p. 75). 
Dessa forma, o Brasil apresenta uma sociedade patriarcal, rural em que foi e/ou é presente a prática do clientelismo 
já que esta sociedade se sustentou pela troca de favores. 
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locais. De acordo com a autora a política de mando deu origem a prática do mandonismo, 
originada da maneira pela qual os coronéis do Brasil imperial e depois da primeira República se 
movimentavam no jogo político para elegerem seus protegidos. Estes por sua vez mandavam e 
desmandavam em sua clientela e para aqueles que ousassem resistir aos mandos do coronel era 
usada a violência física. Se na República Velha se usava a violência física para obtenção de votos 
na Nova República se fez uso da violência simbólica, sob a ameaça da perda do emprego e de 
outros benefícios. 

De acordo com Luiz Gustavo Lima Arruda (2013) há uma certa confusão quando 
pesquisadores conceituaram essa prática confundindo-a com o coronelismo, dessa forma “[...] o 
mandonismo é característica básica do poder local na América Latina, onde as leis não atingiam a 
população rural e o senhor agrário [...] era mandatário quase absoluto das suas terras.” 
(ARRUDA, 2013, p. 2). Assim como o clientelismo o mandonismo também se originou no 
período do Brasil colonial. Nos centros urbanos de acordo com o autor essa prática entrou num 
processo de declínio, mas em municípios localizados no sertão paraibano, por exemplo, ainda é 
possível perceber mesmo que transmudada o uso dessa prática para a permanência e perpetuação 
no poder local. Ou como explicaríamos o fato da família Leite, atuante na cidade de Desterro-PB 
se perpetuarem a frente do governo municipal dos anos que vão de 1977 a 2004? Vale salientar 
que por motivos de temporalidade, nossa pesquisa faz um recorte temporal até o ano de 1997. 

O primeiro mandato da família Leite teve início com a eleição de 1976, em que João 
Leite de Almeida e seu vice-prefeito Manoel Pereira da Silva foram eleitos com 2.258 votos, de 
um total de 3.364 votos válidos pelo partido da ARENA, de acordo com o Tribunal Regional 
Eleitoral da Paraíba. Imerso em um contexto político-partidário que, segundo Monique Cittadino 
(2006), passou a ser coordenado pelo então governador João Agripino (1965-1971), cuja ação 
política promoveu a formação do diretório local da ARENA, de modo a articular sua influência 
política e coordenar as bases de sustentação em todo Estado, para tanto, uma comissão se 
encaminhou para os municípios do interior para visitar os líderes políticos locais e promover 
alinhamentos ao partido do governador. Percebemos nessa conjuntura a política de mando e 
clientelística. 

Partindo do ponto de vista de que as práticas do clientelismo e do mandonismo foram 
usadas para conquista, manutenção e perpetuação do poder político desde o Brasil colonial 
passando pelo império e pela República Velha, permanentes e atuantes na Nova República 
percebemos algumas mudanças nas estratégias, uma desatualização nos conceitos e por isso nos 
propomos cuidadosamente a desempenhar tal tarefa dialogando com algumas obras de Pierre 
Bourdieu (2006, 2010). Sendo assim, o indivíduo e/ou um grupo de indivíduo consciente ou 
inconscientemente permite um estado de dominação na conjuntura sociopolítica, objetivando 
algum favor do líder local. O que nos leva a pensar nas práticas políticas até então citadas como 
um poder simbólico. Sendo assim, no capital social está contido a fundamentação das 
divergências no que se refere aos modelos de dominação, assim  

 
[...] esquematicamente, entre os universos sociais em que as relações de dominação se 
fazem, se desfazem e se refazem na e pela interação entre as pessoas – e as formações 
sociais em que mediatizadas por mecanismos objetivos e institucionalizados, tais como 
aqueles que produzem e garantem a distribuição de diplomas – nobiliárquicos, 
monetários ou escolares – têm a opacidade e a permanência das coisas e escapam à 
influência da consciência e do poder individuais.[...] ela assegura também, 
inseparavelmente, a reprodução da estrutura da distribuição do capital que, sob suas 
diferentes espécies, é a condição desta apropriação e, ao mesmo tempo, a reprodução 
da estrutura das relações de dominação e dependência. (BOURDIEU, 2006, p. 193). 

 

Conforme acima citado o modo de dominação por meio do clientelismo se configurou 
em uma estratégia e já não precisa atuar de forma direta e pessoal. Deste modo, sobre os modos 
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de dominação quem os detém pretende se perpetuar. É o caso dos políticos profissionais4 que 
protelam seu poder para assegurarem sua influência e dominação também sobre os descendentes 
dos dependentes. Para tanto essa elite local - que é a classe dominante neste caso – desenvolveu e 
fortaleceu com seus dominados vínculos de dependência por meio de relações pessoais e troca de 
favores o que vai resultar de certo modo numa dívida de gratidão e por conseguinte de fidelidade. 
Destarte, “[...] ao procederem assim, privar-se-iam do prestigio prodigalizado pela posse de uma 
„clientela‟. [...]” (BOURDIEU, 2006, p. 203). 

Dessa forma, no caso - município de Desterro-PB - onde a atuação política da família 
Leite se perpetuou desde os fins da década de 1970 a década de 1990, por meio dos documentos 
analisados, como ofícios, telegramas, é percebível uma carência econômica estarrecedora, em que 
os governantes cada qual ao seu tempo mantinha relações com o poder estadual e solicitava 
recursos e autorizações para alistamento nos programas sociais para sanar a necessidade dos 
munícipes. Em ofício5 expedido em 1987 pelo prefeito Geraldo Leite de Almeida ao então 
governador da Paraíba Tarcísio de Miranda Burity, o mesmo solicitava 

 
Sr. Governador. 
Considerando a grave situação que vem atravessando a população do Município de 
Desterro, Estado da Paraíba, principalmente as que residem na Zona Rural, onde falta 
alimentos e água, solicitamos de V. Exa., autorizar novos alistamentos dentro do 
programa de Emergência contra a sêca. Inúmeras pessoas estão passando fome e 
sofrendo outras consequências por falta de chuvas que praticamente não apareceram 
em nossa região. 
Assim sendo, vimos solicitar de V. Exa. A solicitação que fazemos em nome do povo. 
Certos de que sermos atendidos, aproveito a oportunidade para renovar nossos 
protestos de estimas e considerações. 
Atenciosamente 
Geraldo Leite Barbosa 
Prefeito. (Geraldo Leite Barbosa, Ofício nº56/87) 
 

As estratégias políticas para conquistarem e se manterem no poder, iam além da troca de 
votos por cargos públicos e/ou proteção. O fato de determinados políticos terem relações 
estreitas na esfera regional favorecia a aquisição de direitos como construção de estradas, escolas 
quem sabe até a chegada de energia elétrica a determinadas populações. Assim o povo para ter a 
garantia de determinados direitos precisaria da interferência do político local, este por sua vez 
passa a ser visto pela população como um bem-feitor, viam no líder local aquele que os “salvaria” 
da situação de desordem e fragilidade socioeconômica. Assim sendo, desenvolvia-se laços de 
dependência, que consequentemente promoviam afetividade e gratidão recompensada por meio 
do voto. 

Conforme pontuou Bourdieu (2010) é no campo político que acontece o embate entre 
aqueles que almejem cargos de liderança (poder político), assim como uma mobilização para 
garantir o apoio já existente e também conquistar uma nova clientela. Deste modo o dominante 
para se perpetuar no poder “dado” e reconhecido pelo dominado fez uso da prática da troca de 
favores, assim  

 

                                                           
4 Assim descrito por Angela de Castro Gomes quando discute em seu artigo intitulado A política brasileira em busca da 
modernidade: Na fronteira entre o público e o privado (1998), a problemática entre o poder público e o poder privado no 
Brasil durante o pós guerra ao chamado período populista.  Segundo a autora neste período “[...] „sobra poder 
privado e falta poder público‟ no Brasil, uma sociedade dominada por arranjos clientelistas e personalistas que 
datariam do „período colonial‟. Porem, tais arranjos não se manifestariam apenas pelo „mandonismo local‟, expresso 
nos „currais eleitorais dos coronéis‟ do interior e pelos viciados partidos de „notáveis‟. Essa face „tradicional-privada‟ 
de nossa vida política estaria igualmente presente na atuação de um sistema partidário nacional e de massas, 
enraizado nos grandes centros urbanos mas considerado fraco e incapaz de representação legítima, sendo presa fácil 
dos sempre existentes „políticos profissionais‟.” (GOMES, 1998, p. 540-541). 
5 Ver ofício encontrado nos arquivos da prefeitura municipal de Desterro-PB, na caixa de arquivos de número 144 
dos anos que vão de 1985 a 1988. 
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[...] o homem político retira a sua força política da confiança que um grupo põe nele. 
Ele retira o seu poder propriamente mágico sobre o grupo da fé na representação que 
ele dá ao grupo e que é uma representação do próprio grupo e da sua relação com os 
outros grupos. [...] (BOURDIEU, 2010, p. 1888) 

 

E para continuar confiante e digno de credibilidade o político que é o representante 
deste poder simbólico passou a cuidar também da sua imagem, seus dizeres e por isso esse 
político precisou apresentar uma imagem de homem de confiança e inalterada credibilidade ante 
sua clientela. Dessa forma o mesmo conseguiu anos a fio se perpetuar no poder local e eleger 
seus indicados com o intuito de manter sua influência política. 

 
Considerações  
 

Consideramos que o campo político, assim descrito por Bourdieu (2010) é o “palco” 
onde acontecem as disputas pelo poder de liderança política. Assim, conforme almejou uma vaga 
no poder político, os candidatos fizeram uso das estratégias que pudessem levá-lo ao seu 
objetivo, seja o poder executivo ou legislativo. 

Além da estratégia do discurso, sabemos que na história do Brasil desde o período 
colonial as práticas políticas como o clientelismo, mandonismo e outras como o coronelismo, o 
familismo foram recorrentes para a conquista, permanência e perpetuação do poder. Tais práticas 
sabemos que em alguns momentos da conjuntura política passaram por crises e permaneceram 
no âmbito do poder local foi o caso do mandonismo, por exemplo. Já o clientelismo se 
reconfigurou e além do poder local se fez presente nas disputas pelo poder regional e nacional. 

O motivo pelo qual tais práticas permearam a história política do Brasil desde o período 
colonial é o fato do Brasil ser um país de economia em sua maioria agrária fazendo com que 
mesmo com a urbanização e com o processo de industrialização da produção, essas práticas se 
metamorfosearam e continuaram atuantes mesmo na Nova República. Sendo o clientelismo 
presente também nos centros urbanos e o mandonismo mais presente em municípios pequenos 
localizados no interior do país e no nosso caso no sertão paraibano.  
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Polarização Política no Brasil: Fake News e o Discurso de Ódio nas Redes 
Sociais 

 

 Monique Guimarães Cittadino1 
Áleex Gabriel Araújo Barbosa2 

Jordana Ramos Nóbrega3 

 
Resumo: Por volta do ano de 2013 uma crise econômica começou a afetar o país, oriunda da crise 
americana de 2008 e da crise europeia, agravando-se com os escândalos subsequentes de corrupção e a 
quebra de gigantes empresas brasileiras, como a Petrobrás. Tal crise não se restringiu apenas ao campo 
econômico, estendendo-se também às esferas sociais e políticas, o que resultou, em um dos seus ápices, 
nos maiores protestos da história da nação e a constante pressão para a iniciação do processo de 
deposição da então presidente Dilma Rousseff, ocorrido no final de 2015 e tendo seu desfecho já no ano 
de 2016. Dado o contexto, a sociedade se dividiu cada vez mais ideologicamente de forma radical ao 
debater sobre que medidas tomarem para diminuir as consequências da crise. Portanto, aflorou-se com 
maior vigor o discurso polarizador de esquerda VS direita ou coxinha VS petralha. Candidatos que oferecem 
rápidas soluções acabaram sendo os mais popularizados em meio a tais situações, como foi visto durante a 
República de Weimar, na qual o militante e futuro ditador alemão, Adolf Hitler, ganhou novamente 
seguidores após o colapso da crise de 1929 que aprofundou as consequências das sanções econômicas do 
Tratado de Versalhes. Essa polarização da população brasileira derivou-se numa justificação do discurso 
de ódio (ataques feitos a pessoas que possuem linhas ideológicas diferentes da do agressor) e o 
aparecimento desmascarado de preconceitos imersos na sociedade, como a homofobia e a misoginia. 
Além disso, esse cenário tornou as fake news um elemento catalisador do debate político radicalizado, em 
que os extremos acabam adquirindo mais adeptos por meio do compartilhamento de notícias tendenciosas 
ou com dados incorretos. Sendo assim, essa situação intensifica a polarização política, tornando as redes 
sociais um ambiente hostil de ofensas ideológicas ou pessoais, com argumentos que carecem de 
fundamentações científicas, não trazendo, assim, nenhuma discussão que possa trazer resultados 
significativos ao processo democrático no país. Nosso trabalho tem como objetivo analisar essas relações 
especificamente em âmbito virtual, com foco na rede social Facebook, visando um estudo pragmático da 
conjuntura geral, analisaremos o comportamento de membros, páginas e grupos, unindo a um 
embasamento teórico, bem como suas consequências históricas. 
 
Palavras-chave: polarização política, discurso de ódio, redes sociais. 
 
INTRODUÇÃO 
 
Quando a economia aparentou um enfraquecimento a partir do ano de 2013, somada aos 
escândalos de corrupção que permearam o ambiente brasileiro com a Copa do Mundo, 
apresentou-se uma quebra do apoio popular com o governo Dilma Rousseff, resultando nas 
manifestações de junho de 2013. Sua popularidade iria decair progressivamente, em especial com 

                                                           
1 Possui graduação em Licenciatura em História pela Universidade Federal da Paraíba (1990), graduação em Medicina 
pela Universidade Federal da Paraíba (1986), mestrado em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Paraíba 
(1995) e doutorado em História Econômica pela Universidade de São Paulo (2001). Chefe do Departamento de 
História da Universidade Federal da Paraíba. 
2 Graduando em História (Licenciatura Plena) pela Universidade Federal da Paraíba. 
3 Graduando em História (Licenciatura Plena) pela Universidade Federal da Paraíba. 
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o advento dos escândalos revelados pela Lava-Jato. Politizar-se em um ambiente tão conturbado 
politicamente tornou-se necessário para a compreensão acerca do futuro do país. Tais 
manifestações que tiveram grande influência nesse impulso para a politização do cidadão, de 
início teriam uma característica plural e pacífica, mas logo se descaracterizaram e tomaram uma 
direção partidária, naturalmente polarizando aqueles que se engajaram, sendo boa parte dos 
manifestantes jovens e de classe média, que usavam das redes sociais para organizar suas 
manifestações. Além disso, esse momento foi crucial para que ocorresse uma mudança de 
pensamento acerca da mídia pela população, que passou a procurar outras fontes de informação, 
além daquela dita tradicional. Nesse âmbito, com o povo polarizado e procurando se politizar, as 
mídias alternativas tiveram uma ascensão, instaurando-se um ambiente propício para um 
bombardeamento de informações, estando entre elas as fake news (notícias falsas disseminadas 
propositalmente, com a intenção de enganar o leitor), que, colocadas em um ambiente 
polarizado, acabam por influenciar radicalmente a opinião daquele que a lê, criando uma 
perspectiva de rivalidade entre ideologias políticas, gerando assim o discurso de ódio. 
 
A CRISE 
         

O sistema macroeconômico vigente pode ser definido pela sua relação de dependência 
entre diferentes nações devido ao grau de especialização de cada uma delas em determinado 
setor. Pode-se citar como exemplo a Alemanha, que tem sua indústria voltada para a exportação 
de carros para a União Europeia e os Estados Unidos da América. Tal fato implica que uma crise 
econômica em certo país causará também sequelas a outros, levando a uma espécie de efeito 
dominó, já que toda a cadeia globalizada de produção ficará comprometida independentemente 
de aplicar princípios desenvolvimentistas ou neoliberais, apesar de ambos demonstrarem 
diferentes níveis de inserção no mercado internacional.  

Nesse âmbito, a partir de meados de 2013 o Brasil iria apresentar sinais de 
enfraquecimento em sua economia, não entrando em recessão técnica por dois trimestres 
seguidos apenas por uma alta de 0,7% já no final do ano, mas que ainda não apresentaria os 
resultados esperados pelo governo, com a indústria encolhendo cerca de 0,2% no último 
trimestre segundo o IBGE. É possível enxergar tal estagnação também nos índices de 
desemprego comparado ao ano de 2012, que, apesar de apresentar uma melhoria no ano 
posterior, sofrerá uma enorme crescente já no ano de 2015. Essa instabilidade tomará maiores 
proporções, especialmente na segunda metade de 2014 e no desenrolar de 2015, não podendo ser 
interpretada apenas por fatores internos, havendo assim, também, os externos, como a crise 
econômica imobiliária americana de 2008, na qual o então presidente Lula procurou amenizá-la 
aquecendo a indústria automotiva pelo fim do IPI em carros populares, e também a crise da 
União Europeia, com o aumento exponencial da dívida pública grega por volta de 2010. Soma-se 
a isso o problema da pouca industrialização nacional que por décadas foi camuflado devido ao 
valor elevado das Commodities, em especial a do petróleo, que com a Petrobrás conseguiu 
impulsionar a economia brasileira, como afirma o economista Ha-Joon Chang4. 

Contudo, logo o preço do barril de petróleo cairia de US$ 110 para US$ 30, e nossa pouca 
industrialização se tornaria evidente. Duas crises desembarcariam em um país pouco preparada 
para tal. A inflação no ano de 2015 chegaria a bater 10,67% e a taxa de desemprego os 11,3% já 
no segundo trimestre de 2016. O preço do dólar alcançaria o recorde de R$ 4,16, tornando maior 
o preço de qualquer importação, como a do trigo, e por consequência o aumento do preço de 
seus derivados (tais como o pão), prejudicando principalmente as camadas mais frágeis. A revolta 
popular na qual 70% da população mostravam-se insatisfeita com a gestão Dilma iria culminar 
nas maiores manifestações da história do país, ocorridas em 2016, com cerca de três milhões de 
pessoas indo às ruas por uma série de motivos, dentre eles uma maior estabilidade econômica.  

                                                           
4 Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2018/01/05/economia/1515177346_780498.html> Acesso em: 
27/07/2018. 
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Por fim, o bombardeamento da mídia e os frequentes escândalos de corrupção revelados 
pela lava-jato iriam afastar o interesse de investidores estrangeiros (e piorar a crise), reduzir o 
patrimônio da Petrobrás em cerca de 50% - na qual a economia brasileira tornou-se dependente -, 
e gerar uma sensação de perda de confiança com as instituições políticas nacionais, bem como 
um aumento do sentimento de repulsa a atos ilícitos. Foi esta a bandeira de honestidade (já que a 
base governamental da presidente Dilma Rousseff estava sendo investigada) que quase elegeu o 
senador Aécio Neves para o cargo de presidente em 2014, não conseguindo por uma diferença 
mínima de cerca de 3%. Este respondera, já no ano de 2018, ao STF por acusações de lavagem de 
dinheiro e corrupção passiva na empresa Furnas (geradora e distribuidora de energia elétrica no 
estado de Minas Gerais), mas que no dia 29/06/2018 foi noticiado pelo portal G1 (Portal de 
notícias da rede Globo) que seu processo foi arquivado pelo ministro Gilmar Mendes5.  

O desastre da ineficiência das políticas públicas de segurança é, também um ponto crucial 
para o entendimento da situação sociopolítica nacional atual. Segundo a Organização Mundial da 
Saúde (OMS), estamos entre os dez países com maior quantidade de homicídios para cada 100 
mil habitantes. Por isso, um eleitorado “esquecido” e desesperado, à procura de personagens que 
não mais representassem a velha política, encontrou apoio no discurso simplista e patriótico do 
pré-candidato à presidência Jair Messias Bolsonaro, que responde por processos de discursos de 
ódio à comunidade LGBT, às mulheres e aos negros, tentando adiar seu julgamento por crime de 
injúria contra a deputada Maria do Rosário por conta da Lei da Ficha Limpa, segundo 
informações do jornal O Globo6. Uma crise que era então apenas econômica estendera-se aos 
campos sociais e políticos, polarizando o país em dois grandes campos que até então se 
perpetuam. 
 
AS PRIMEIRAS MANIFESTAÇÕES 
 
 No dia 6 de junho de 2013, o Brasil passou por uma forte mobilização nacional, após um 
grande recesso desde as manifestações pelo impeachment de Collor em 1992. Apesar de nos seus 
primórdios não possuir tal intenção, pois surgiu como um protesto contra o aumento da tarifa de 
ônibus, essa mobilização organizada pelo Movimento Passe Livre (MPL) logo iria se acoplar a um 
desejo de expor outras demandas: manifestantes repetiam incessantemente o slogan “não são só 
20 centavos”. Criou-se, então, um momento de esperança para todos, cada qual colocando em 
pauta suas críticas acerca dos problemas que enxergavam em seu cotidiano, sejam eles 
econômicos, sociais ou políticos. As manifestações que ocorreram no fatídico dia, como também 
nos dias seguintes, desenvolveram-se inicialmente como um movimento plural e sem restrição 
ideológica, devido ao interesse em comum que a diversas classes sociais e correntes políticas 
detinham em tal movimento. Em síntese, era um movimento do povo e não partidário.  
 Uma importante característica para se analisar tal movimento é a repercussão que o 
mesmo ganha. Apesar de os problemas serem comuns a todos, grupos começaram a propor 
diferentes soluções, polarizando algo que até então era homogêneo. Similar à primavera árabe 
(onda de protestos ocorridos nas sociedades árabes entre 2010 e 2012 com o intuito de derrubar 
as ditaduras ali existentes), os debates e as mobilizações eram marcadas via internet, tornando 
possível que novos personagens ocupassem um espaço que até então pertencia praticamente 
apenas à esquerda brasileira, salvo os casos das marchas de 1964 que possuíam viés direitista 
(Marcha da Família com Deus pela Liberdade), ou os protestos de 1988 (Diretas Já) e 1992 
(Impeachment de Collor), que foram movimentos que permitiam a participação de diversos 
espectros ideológicos. Essa mudança nas características sociais e ideológicas dos indivíduos que 
agora ocupavam as ruas de fato ocorreu e enxergou-se que parte significativa dos participantes 

                                                           
5 Disponível em: <https://g1.globo.com/politica/noticia/gilmar-mendes-manda-arquivar-inquerito-sobre-
envolvimento-de-aecio-no-caso-furnas.ghtml> Acesso em: 27/07/2018. 
6 Disponível em: < http://justificando.cartacapital.com.br/2018/06/06/reu-no-stf-bolsonaro-tenta-adiar-
julgamento/> Data de acesso: 27/07/2018 
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era de classe média e/ou jovens, revelando um interesse pela política nacional que até então não 
era comum.  
 Além da mudança dos indivíduos que passaram a integrar tais mobilizações, outro ponto 
é o destaque que a mídia alternativa obteve nesse período conflituoso, visto que, depois dessas 
mobilizações, páginas no Facebook - que em seguida se expandem para sites próprios e canais de 
streaming, como o YouTube - passaram a ser responsáveis por informar milhares de brasileiros e 
disputar um espaço monopolizado até então pela grande mídia, seja ela escrita ou televisiva.  
 A mídia regular, que até certo momento criticou pesadamente os manifestantes, ganhou a 
partir dessa altura uma concorrente, que são as mídias alternativas. Os brasileiros, diante da 
situação política, questionaram essa grande mídia por causa de atitudes como a do apresentador 
do “Jornal da Globo”, Arnaldo Jabor, que em 12 de junho de 2013 apareceu criticando as 
manifestações e em seguida, no dia 17 de junho, reapareceu apoiando. Cenas como essas foram o 
impulso para que os espectadores procurassem perspectivas alternativas, encontrando apoio em 
portais de notícias como o "Anonymous Brasil" e o "Mídia Ninja", que ganhou destaque na 
cobertura de manifestações desde a de junho de 2013 e que permanece com grande destaque, se 
consagrando um grande formador de opiniões atualmente.  
 Como cita Leonardo Avritzer, "...o ponto de partida das manifestações de junho foi a ruptura do 
campo político da participação social no Brasil, ocorrida entre 2011 e 2013". (AVRITZER, 2016, p. 66) No 
momento em que começaram a ocorrer sequências de movimentações sociais e de conflitos 
contra o governo, a sensação popular foi de insatisfação, visto que não conseguiam influenciar 
nas decisões em pauta. O povo não conseguia participar da política de seu país. Uma prova disso 
é o incômodo causado pelo sediar da Copa do Mundo em 2014, sobre a qual a população passou 
a posicionar-se de maneira contrária, devido tanto ao dinheiro que estava sendo gasto para a 
realização do evento no Brasil, quanto pela precariedade nas construções ou reformas 
prometidas. Certas obras estavam paradas ou ainda nem tinham saído dos papéis faltando apenas 
cerca de um ano para o acontecimento. Um caso que exemplificou bem essa situação foi a do 
trem bala que interligaria o Rio de Janeiro a São Paulo, mas que nunca fora construído. Uma 
pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha demonstrou que houve uma queda notória no número 
de brasileiros que apoiavam a realização da Copa do Mundo no país, enquanto que em novembro 
de 2008, 79% dos brasileiros apoiavam a realização; em 2014, 55% dos entrevistados 
consideraram que o evento traria mais prejuízos que benefícios7.  
 Soma-se a isso o fato que, além da realização propriamente da Copa do Mundo, dois anos 
depois também iriam ocorrer as Olimpíadas em solo nacional. Declarações polêmicas como a do 
jogador de futebol Ronaldo Fenômeno, que disse em 2011, em sua apresentação como membro 
do Conselho de Administração do Comitê Organizador Local (COL) da Copa do Mundo, “não 
se faz copa do mundo com hospitais” apenas serviram para inflar uma insatisfação já existente. 
No dia 12/06/2014, tal revolta se concretizaria internacionalmente com as vaias sofridas pela 
presidente Dilma Rousseff na abertura do evento mundial futebolístico. Além disso, chamava-se 
a atenção para outros problemas agravados pela crise, como a inflação e a falta de segurança. A 
população, portanto, procurava efetivar sua participação nessa política que lhe escapava pelas 
mãos, e consegue enxergar um espaço para isso quando o Movimento Passe Livre (MPL) 
organiza uma manifestação com um objetivo e indignação comum, acabando por erguer um 
palco em que muitos consideraram ideal para se expressar.  
 Tais manifestações têm uma pausa em sua realização, quando começam a surgir casos de 
vandalismos e brigas físicas durante os protestos, que causaram o enfraquecimento do apoio 
popular. Sendo assim, sem uma ordem e perdendo o apoio social, as manifestações daquele mês 
de junho perderam força e cessaram. No entanto, a importância que essas iniciativas trouxeram 
para a conjuntura política atual é indispensável, o debate iria permanecer nas redes sociais, a 
polarização política que se criou nas ruas iria se refletir também em âmbito virtual, com a 

                                                           
7 Acesso em: <http://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2014/02/1416969-cai-apoio-dos-brasileiros-a-
protestos-e-a-realizacao-da-copa-do-mundo.shtml> Data de Acesso: 27/07/2018. 



 

e-ISSN: 2359-2796, v. 18, n. 1, 2018. XVIII Encontro Estadual de História – ANPUH-PB 

 

462 

diferença de que essa iria aumentar exponencialmente com o passar do tempo. Os debates logo 
iriam se tornar apenas um campo de ofensas: “coxinhas vs. Petralhas”.  
 
AS REDES SOCIAIS, POLARIZAÇÃO POLÍTICA E AS FAKE NEWS 
 
 Dados levantados pelo IBGE em 2016 apontam que 64,7% da população brasileira tem 
acesso à internet, comparado ao ano de 2015, que possuía apenas 57,5%8, torna-se visível um 
crescimento no uso pela população. Outros dados, também segundo o IBGE, apontam que 
94,2% dos brasileiros usam esse acesso para trocar textos e imagens, ou seja, para utilizar as redes 
sociais. Percebe-se, portanto, como essa comunicação ganha cada vez mais espaço em todas as 
relações sociais, bem como no cotidiano popular. Tendo em vista o ambiente em que viviam os 
brasileiros durante e após as manifestações, percebe-se que pulularam debates acerca da situação 
política, como também muitos brasileiros ansiaram por conhecimento político para compreendê-
la, revelando isso nos conteúdos compartilhados nas redes. Surgiram organizações como o MBL 
(Movimento Brasil Livre), como também portais de esquerda, como a Voyager1, que 
aproveitaram a fertilidade do terreno para divulgar ideias de maneira agressiva, gerando uma 
expansão das radicalidades políticas. 
 Tendo essas manifestações sido convocadas pelas redes sociais e concebida uma nova 
perspectiva para as mídias alternativas, a internet e as redes sociais conquistaram um espaço de 
confiança no conteúdo que gera, como também se tornaram um ambiente para discussões 
políticas. Todavia, muitos dos frequentadores desse novo ambiente não são advertidos dos 
perigos que este reserva, sendo vítimas de ameaças como as fake news - notícias falsas 
disseminadas por determinados veículos com o objetivo de enganar o leitor (VANUCCI, s/d, p. 
59) - acabando por assimilar e proferir opiniões impulsionadas pela indignação que sentem ao se 
deparar com o conteúdo violento ou odioso que normalmente trazem essas desinformações. 
 Apesar de a internet ter o lado positivo de abrir espaço para muitos brasileiros 
procurarem entender mais sobre a política de seu país, possui também o lado negativo da 
disseminação de ideais radicais ou de ideias deturpadas de determinadas ideologias. Segundo o 
Instituto da Internet na Universidade de Oxford, a extrema-direita, seguida da extrema-esquerda, 
são os grupos que mais propagam fake news. Estas moldaram o rumo das eleições americanas, na 
qual o presidente conservador Donald Trump, que possuía baixíssima intenção de votos, 
conseguiu vencer as eleições. Coincidentemente, faltando apenas três meses para as eleições, o 
número de fake news detectadas cresceu nos EUA em quantidades exorbitantes. Ainda sobre as 
eleições estadunidenses, a Comunidade de Inteligência dos Estados Unidos concluiu que houve 
interferência direta da Rússia, ou seja, por trás de todo radicalismo há alguma instituição política 
que deseja se beneficiar. Sabendo que existe a vontade por parte do indivíduo de entender a 
política, e este a encontra em um momento de polarização, há uma tendência de que ele assimile 
o que melhor lhe represente com base em suas vivências, e passe a defender esse lado de forma 
radical. É dessa maneira que os brasileiros se tornaram mais participativos da política, mas não 
debatem, é dessa forma que a polarização política se fez na sociedade, envolvendo ideologias até 
mesmo em coisas triviais do cotidiano.   
 Em um momento de crise, tal qual o Brasil enfrenta atualmente, a tendência é que o povo 
procure um candidato que ofereça soluções rápidas, o que representa que muitas vezes será 
também radical. Uma olhada rápida pela câmara dos deputados, durante o processo do 
impeachment da ex-presidente Dilma, torna visível como há dois grandes campos no Brasil que 
estão em constante conflito, desde a bancada BBB (Bala, boi e bíblia) com um discurso contra a 
laicidade do Estado e os direitos humanos, como também a exaltação de torturadores como 
Carlos Alberto Brilhante Ustra. A solução do outro lado foi simples: cuspir na cara de um dos 

                                                           
8 Disponível em: <https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/brasil-tem-116-milhoes-de-pessoas-

conectadas-a-internet-diz-ibge.ghtml> Data de acesso: 27/07/2018 
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adversários e ainda orgulhar-se de tal fato. Num cenário no qual o ex-presidente Luis Inácio Lula 
da Silva não está presente (até sua condenação divide opiniões), dentre os três candidatos 
melhores posicionados, dois possuem processo por danos morais a alguma minoria.   
 Em um ambiente tão hostil, as fake news podem ser o estopim para manipular um 
sistema democrático. Recentemente, numa tentativa de coibir uma influência ainda maior nas 
eleições desse ano, o Facebook apagou 196 páginas e 87 perfis relacionados ao MBL por conta de 
denúncias de compartilhamento de notícias falsas, fato este relatado em diversos portais, dentre 
eles o “IG”9. Porém, sabendo que as eleições serão realizadas em três meses, toda uma 
conjuntura de ideias em cada indivíduo tem sido formada, podendo ou não ter se baseado nessas 
fake news que bombardearam a população.  
 De acordo com o portal “O Povo”, em janeiro de 2018 casos de febre amarela 
multiplicou-se em algumas cidades como a exemplo, São Paulo. De início, motivadas pelo pânico, 
as pessoas se vacinaram em massa. O estado chegou até a ficar escasso de vacinas. No entanto, 
em março de 2018, o portal da UOL publicou uma notícia em que o Coordenador regional de 
Saúde Norte da Secretaria Municipal da Saúde, José Mauro Correa, afirmava a queda no índice de 
pessoas que estavam se vacinando. Um dos motivos encontrados para explicar esses dados reside 
nos boatos e fake news divulgados acerca das vacinações. Afirmações absurdas e sem 
comprovação, como a de que a vacina causava autismo ou de que causava reações graves no 
futuro, desencorajaram múltiplas pessoas de se prevenir. Sendo assim, um exemplo dos 
problemas sociais que podem ser causados pela disseminação de fake news, o que evidencia que 
as consequências negativas não se restringem, portanto, a questões políticas. 
 Por fim, com a popularização das redes sociais e a disseminação das fake news, o 
aumento do discurso de ódio tornou-se inevitável. Frequentemente em páginas ou grupos no 
Facebook, vê-se que o debate foi esvaziado, resumindo-se a xingamentos em qualquer tipo de 
tentativa de discussão política, que vão desde ofensas a ideologia do “adversário” até suas 
características próprias. Revelando, então, preconceitos enraizados na sociedade, como a 
xenofobia a nordestinos ou o ódio a comunidade LGBT. 
 
CONCLUSÃO 
  
 Conclui-se, portanto, que uma crise econômica foi um dos elementos catalisadores para o 
início de uma série de manifestações e mudanças na mentalidade da sociedade brasileira. 
Estendendo-se, assim, para os campos sociais (discurso de ódio) e político (apoio a candidatos 
extremistas). Além disso, gera um momento de anseio por conhecimento político, no qual as fake 
news irão influenciar cada vez mais a opinião do eleitor, que por muitas vezes não é advertido 
dos riscos que a internet proporciona, acabando por radicalizar um debate até então incipiente. 
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REVOLUÇÃO DE 1930: UMA BREVE INCURSÃO HISTORIOGRÁFICA 
 

Arthur Reginaldo Oliveira Braga1 
 
Resumo: Este artigo tem como objetivo realizar uma exposição de algumas vertentes 

interpretativas do movimento que ficou conhecido como “Revolução de 1930” e que marca o 
fim da Primeira República (1889-1930). Na exposição foram escolhidos alguns autores que levam 
nas suas discussões os principais posicionamentos acerca do movimento trabalhado. São eles o 
Virgínio Santa Rosa em seu livro “O sentido do tenentismo”, Nelson Werneck Sodré em 
“Formação Histórica do Brasil” e “Capitalismo e Revolução Burguesa no Brasil”, Boris Fausto 
em seu livro “A Revolução de 1930: Historiografia e História”, e o Edgar De Decca com seu 
livro “1930: O Silêncio dos Vencidos”. 
 
Palavras-chave: Política. Revolução de 1930. Historiografia. 

 
Abstract: This article aims to present some interpretive aspects of the movement that became 

known as the Revolution of 1930 and marks the end of the First Republic (1889-1930). In the 
exhibition were chosen some authors who take in their discussions the main positions about the 
movement worked. They are Virgínio Santa Rosa in his book "The sense of tenentismo", Nelson 
Werneck Sodré in "Historical Formation of Brazil" and "Capitalism and Bourgeois Revolution in 
Brazil", Boris Fausto in its book "The Revolution of 1930: Historiography and History "And 
Edgar De Decca with his book" 1930: The Silence of the Losers." 
 
Keywords: Politics. Revolution of 1930. Historiography. 
 
CONTEXTO: A DÉCADA DE 1920 E A REVOLUÇÃO DE 1930 
 

A Revolução de 1930, marca o fim da hegemonia política da oligarquia cafeeira paulista, 
através da quebra por parte dos paulistas do acordo que daria origem a chamada “Política do 
Café com Leite”2, que dominara a política nacional desde 1898, com o governo Campos Sales3. 
(FERREIRA; PINTO. In. FERREIRA; DELGADO., 2014: 390-391) 

                                                           
1 Graduando. Membro do Programa de Educação Tutorial (PET) – História da Universidade Federal de Campina 
Grande (UFCG). Campina Grande - PB. E-mail: arhurreginaldoob@hotmail.com. 
Orientador: José Luciano de Queiroz Aires, professor assistente na Universidade Federal de Campina Grande.  
2 Aliança entre as oligarquias de São Paulo e de Minas Gerais, que se alternavam na sucessão presidencial ou, 
entravam em acordo quanto ao novo presidente, quando este não fosse do eixo São Paulo-Minas, no exemplo o caso 
do paraibano Epitácio Pessoa. 
3 Nesse governo é instituída a chamada “Política dos Governadores”, que age como efeito estabilizador na Primeira 
República, na medida em que busca confinar, e de certa forma o faz, as disputas intra-oligárquicas ao âmbito 
estadual, garantindo assim a estabilidade a nível nacional. Para mais esclarecimentos, ver: FERREIRA, Marieta de 
Moraes; PINTO, Surama Conde Sá. “A crise dos anos 1920 e a Revolução de 1930”. In: FERREIRA, Jorge; 
DELGADO, Lucilia de Almeida Neves. (Orgs.). O Brasil Republicano. Volume 1. 7.ed. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2014. 
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Uma larga historiografia foi produzida, enfocando o aspecto da união que se concretizava 
com a “Política do Café com Leite”, como sendo algo estável, e que não apresentava conflitos, 
dissensões internas que abalassem a estrutura de poder então vigente desde o governo Campos 
Sales. Em estudo recente a Marieta de Moraes Ferreira mostra que existem, e nesses últimos anos 
vem aumentando as pesquisas nessa linha de pensamento, interpretações dessa política que 
colocam o esquema São Paulo-Minas como um sistema instável, sujeito a tensões que faziam 
frequentemente com que as oligarquias mineiras preferissem acordos com a oligarquia dominante 
no Rio Grande do Sul aos seus parceiros paulistas. (FERREIRA; PINTO. In. FERREIRA; 
DELGADO., 2014: 391) 

A primeira cisão dessa política é percebida em 1921, quando ocorre a negação das 
oligarquias de segunda grandeza, nomeadamente, Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro, a 
indicação proposta por São Paulo e Minas Gerais, de Artur Bernardes e Urbano Santos para a 
presidência e vice presidência respectivamente. Essa negativa vai se concretizar no movimento 
conhecido como “Reação Republicana”4, que lançou como candidato a presidência Nilo Peçanha, 
com discursos inflamados, reclamando uma maior participação política da população, dos 
trabalhadores, ao menos na esfera do discurso, e que a partir de 1922 vai contar com o apoio 
militar, chamando esse setor para dar assistência, no caso do resultado das eleições não ser 
favorável a chapa Nilo Peçanha e J.J. Seabra. Nas eleições de 1922, Nilo Peçanha é derrotado por 
Artur Bernardes por larga margem de votos, como era comum para as oligarquias que detinham 
o aparelho do Estado e todos os artifícios que dele poderiam ser utilizados, fazendo com que a 
Reação Republicana não aceite o resultado, especialmente o setor militar da Reação. 
(FERREIRA; PINTO. In. FERREIRA; DELGADO., 2014: 398) 

É nesse contexto que ganha destaque o tenentismo, o movimento dos “tenentes”, que 
buscava a moralização da política, que naquela altura se encontrava corrompida por todo o jogo 
político desenvolvido pelas oligarquias dos diferentes estados, em especial de São Paulo e Minas 
Gerais. O tenentismo aparece como o representante do Exército, sem ter de fato a base que 
corrobore isso, aparece também como representante do povo, queria que o povo participasse da 
política, mas não de forma independente, teria de ser de uma forma tutelada, observada, por eles 
próprios, os militares. Nessa esteira, vai ocorrer em 1922 ainda, a marcha dos Dezoito do Forte, 
que se mostra como a primeira expressão de crítica aguda ao sistema político vigente em que se 
abria a possibilidade de uma luta armada, que vai ser levada a efeito no ano de 1924, em outro 5 
de Julho, com a tomada do poder da capital paulista pelos tenentes, e tentativa de organização de 
um novo governo, só que após 22 dias, de ataques constantes das forças governistas aos 
revoltosos, estes se viram obrigados a deixar a capital paulista, rumando para o interior do país. 
Vindo do sul, liderada por Luís Carlos Prestes, uma coluna, “A Coluna Prestes”, que reunia tanto 
civis quanto militares ia de encontro aos militares paulistas em Foz do Iguaçu. Lá se reúne com a 
coluna paulista liderada por Miguel Costa, e partem em marcha com o objetivo de conquistar a 
capital federal, a Coluna Prestes marcharia 25 mil quilômetros pelo interior do Brasil, mostrando 
uma alternativa possível ao domínio oligárquico vigente até então. (FERREIRA; PINTO. In. 
FERREIRA; DELGADO., 2014: 400-402. LANNA JÚNIOR. In. FERREIRA; DELGADO., 
2014: 317-348) 

“...A Coluna Prestes pode não ter despertado o Brasil para a revolução, mas despertou a 
revolução para o Brasil. Depois da Coluna Prestes, de todo o seu trajeto de 
interiorização e de descoberta do país, nenhuma revolução seria legítima sem considerar 
o tenentismo. Ele tornou-se moeda cobiçada no processo revolucionário de 1930, pois 
representava o mais legítimo representante do interesse nacional e tinha um relativo 
conteúdo popular...” (LANNA JÚNIOR. In. FERREIRA; DELGADO., 2014: 349) 

 

                                                           
4 “A Reação Republicana resultou da insatisfação das oligarquias de segunda grandeza ante a dominação de Minas e 
São Paulo. [...] com o objetivo de aumentar seu poder de negociação ante os estados dominantes...” (FERREIRA; 
PINTO. In. FERREIRA; DELGADO., 2014: 399) 
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Por fim a Coluna Prestes foi perdendo sua força e, com uma nova união das oligarquias 
tanto as de primeira quanto as de segunda grandeza, essa chama revolucionária foi sendo 
apagada, o que pode ser constatado nas eleições de 1926, com o Washington Luís, candidato 
paulista, concorrendo em chapa única a presidência da República, com o aval das demais 
oligarquias regionais. Uma nova agitação só seria vista com as eleições de 1930 e a cisão intra-
oligárquica, no centro do poder, que se dá com a ruptura do pacto do “Café com Leite” e a 
indicação de Júlio Prestes a presidência da República com o apoio do atual presidente também 
paulista, Washington Luís. Isso fez com que Minas Gerais apoiasse outro candidato a presidência, 
se juntando com a Paraíba e o Rio Grande do Sul, e indicando para a presidência e vice 
presidência, respectivamente, Getúlio Vargas e João Pessoa, dando origem a chamada “Aliança 
Liberal”5. Ocorrem as eleições, e o sistema da política de governadores, do coronelismo6, garante 
a vitória da chapa governista, encabeçada por Júlio Prestes, novamente com uma larga diferença 
de votos, atestando que, por vias eleitorais, não seria possível uma troca significativa do sistema 
de governo. E com isso começa a articulação dos setores que compunham a Aliança Liberal, que 
ficam como que a procura de um pretexto para gerar a comoção que culminaria no movimento 
de outubro, e esse foi, justamente, a morte de João Pessoa, o presidente do estado da Paraíba, 
vice de Vargas a presidência, que vai ter seu nome usado a todo momento como a justificativa 
para o movimento armado desencadeado pelos tenentes, contando com o apoio da população, 
que vai colocar Getúlio Vargas no poder, iniciando a chamada Era Vargas7, com a Revolução de 
1930. (FERREIRA; PINTO. In. FERREIRA; DELGADO., 2014: 403-407) 
 
A REVOLUÇÃO DE 1930: VERTENTES INTERPRETATIVAS 
 

 Virgínio Santa Rosa (1933) 
Articulador da primeira interpretação sistematizada do movimento, o Virgínio Santa Rosa, 

em seu livro “O Sentido do Tenentismo” (1933), traz uma visão da Revolução de 1930 como um 
movimento de classes médias urbanas, uma pequena burguesia, em sua luta pelo poder político 
na República brasileira contra uma burguesia nacional composta por industriais, cafeicultores e 
grandes comerciantes. Nessa interpretação as classes médias urbanas teriam nos tenentes a sua 
principal expressão de força e o principal apoio para o movimento revolucionário que se iniciaria 
em outubro de 1930. Ele traz que esses dois setores, as classes médias urbanas articuladas com os 
tenentes, ainda somariam forças com a fração de classe dominante que se torna dissidente 
durante a formação da Aliança Liberal, para formar assim uma frente revolucionária forte que 
tiraria a oligarquia cafeeira do poder. Com isso, no pós-1930, a pequena burguesia ascenderia ao 
poder político mas não em caráter exclusivo:  

 
“...a Primeira República teria sido marcada pela existência de um antagonismo entre 
uma pequena burguesia, formada pelos setores médios urbanos, e uma burguesia 
nacional, representada por industriais, grandes comerciantes e fazendeiros de café. O 
conflito entre esses dois segmentos teria evoluído para a revolução graças à cisão das 
oligarquias dominantes processada em torno da sucessão presidencial de 1929 e ao fato 

                                                           
5 Grupo político composto pelas oligarquias dissidentes de Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul, que se 
articulam com setores populares, procurando o apoio das camadas médias urbanas, com a adesão dos tenentes, à 
exceção de Luís Carlos Prestes, e também do Partido Democrático de São Paulo, além de outras camadas que não se 
sentiam mais satisfeitas como o modo que a oligarquia cafeeira através de seus representantes geria o país. 
6 Conceito definido pelo Victor Nunes Leal como um compromisso, uma troca de proveitos entre o poder público, 
progressivamente fortalecido, e a decadente influência dos chefes locais, notadamente dos senhores de terras. Onde 
esses remanescentes de privatismo são alimentados pelo poder público, justamente em função do regime 
representativo, com sufrágio amplo, onde o governo não podia prescindir do eleitorado rural, cuja situação de 
dependência aos coronéis, na Primeira República, ainda era incontestável. (LEAL, 1948: 20) 
7 Período compreendido entre os anos de 1930-1945 e 1951-1954. Onde, de forma direta ou indireta, Getúlio Vargas 
comandava a política brasileira. 
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de as classes médias terem encontrado expressão política no movimento tenentista...” 
(FERREIRA; PINTO. In. FERREIRA; DELGADO., 2014: 408) 

 

 Nelson Werneck Sodré (1962) 
O autor traz uma visão dos acontecimentos que remetem muito ao seu lugar social no 

tempo de sua escrita. O Sodré busca passar para o leitor que no Brasil, antes de 1930, vigorava 
um sistema arcaico, feudal por melhor dizer, e que por isso o capitalismo não se desenvolvera 
aqui até esse período. Com isso em mente ele vai propor, seguindo a orientação do partido,  que 
se faça a revolução em duas etapas, bem no liame de um marxismo etapista, a primeira seria uma 
Revolução Democrático-Burguesa, na qual o proletariado deveria se juntar com a burguesia para 
destituir os “senhores feudais” (latifundiários) do poder político, e só a partir da derrubada do 
feudalismo brasileiro é que se desenvolveria a segunda etapa da revolução, a revolução brasileira, 
socialista. (SODRÉ, 1971: 314-321. SODRÉ, 1990: 73-116) 

No seu livro “Formação Histórica do Brasil” (1962) traz a definição da Revolução de 1930 
como uma conjugação de forças, entre uma fração de classe dominante dissidente e a expressão 
política da classe média, os tenentes. Sem a participação operária e com um campesinato ausente, 
a Revolução Burguesa no Brasil vai se dar com a burguesia nacional tomando o poder com o 
auxílio do setor feudal da sociedade brasileira, a burguesia tinha que fazer sua revolução, mas o 
receio da radicalização do proletariado fez com que ela agisse de forma a conciliar seus interesses 
aos do grande capital, o imperialismo e os setores agroexportadores. (SODRÉ, 1971: 314-321. 
SODRÉ, 1990: 73-116) 
 

 Boris Fausto (1970) 
Este autor é um dos defensores da tese do Estado de Compromisso, sistema de governo 

que se instalaria depois da Revolução de 1930, onde o Estado se torna o centro do poder político, 
se abrindo a todas as vertentes políticas propostas, mas sem se comprometer com nenhuma em 
especial, assim teriam ouvidas suas chamadas, tanto os setores revolucionários quanto os 
vencidos na revolução, de modo a não causar uma maior instabilidade do que a já ocasionada 
com os movimentos de outubro de 1930. 

O Boris Fausto é tido como um autor que busca fazer uma revisão da produção 
historiográfica em torno da Revolução de 1930, trazendo a lume questões que escaparam aos 
autores anteriores, talvez por um alto preciosismo com relação ao seu local de fala ou por 
questões de teoria e metodologia no que diz respeito ao interrogatório feito as fontes disponíveis 
a época. Com isso o autor empreende uma jornada onde busca pôr a baixo algumas 
interpretações de 1930, a primeira é a clássica que via em 1930 um movimento de classes médias, 
defendida pelo Santa Rosa mencionado pouco acima, na qual Fausto faz um movimento que diz 
que as camadas médias urbanas não tinham uma solidez ideológica para tomar para si o local 
central do movimento revolucionário, ficando sim como componentes do processo 
revolucionário, mas não como protagonistas como pretendia o Santa Rosa em 1933. Numa 
segunda crítica, Fausto se dirige as teses que acreditavam na existência de duas burguesias no 
Brasil da Primeira República, uma que seria uma burguesia voltada para o mercado nacional, uma 
burguesia nacional industrial, e outra com mais afinidade com o mercado estrangeiro, configurada 
no setor agroexportador que abria o Brasil ao imperialismo estrangeiro, estadunidense 
principalmente. Tendo essa burguesia nacional se unido aos setores médios da população, 
tenentes, classes médias, e realizado a Revolução contra a sua rival burguesa. O Boris Fausto vai 
empreender um movimento de desconstrução dessas teses, propondo que na Primeira República, 
os industriais não compunham uma classe forte e independente o suficiente para se separar do 
setor cafeeiro e fazer uma revolução, ele vai colocar que antes de 1930 os interesses dos 
industriais não diferiam inteiramente dos interesses dos cafeicultores paulistas, tendo muitas 
vezes relações de interdependência entre os dois setores, com plantadores que também eram 
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industriais, portanto não apresentando cisão suficientemente forte para opor esses dois setores 
“burgueses”. (FAUSTO. In: MOTA, 1973: 255-284) 

Por fim, o autor propõe uma interpretação do que teria sido a Revolução de 1930, 
colocando a importância da crise internacional no contexto geral de crise do sistema oligárquico 
da Primeira República, mas considerando também outros fatores:  

 
“Se a Revolução de 1930 se precipita com a perda de sustentação do governo 
Washington, resulta basicamente da aliança temporária entre as facções burguesas não 
vinculadas ao café, as classes médias e o setor militar tenentista...” (FAUSTO. In: 
MOTA, 1973: 275) 
 

Esses setores, que estariam presentes na Aliança Liberal, conseguiriam juntos tirar da 
oligarquia cafeeira a hegemonia do poder, mas não conseguiriam tirá-la totalmente do poder, 
detendo ainda o principal recurso financeiro do país, ela se torna um entre os setores que formam 
o Estado de Compromisso estabelecido no pós-1930. 

 
“O Estado que nasce em 1930 e se configura ao longo da década deixa de representar 
diretamente os interesses de qualquer setor da sociedade. A burguesia do café está 
deslocada do poder, em consequência da crise econômica; as classes médias não tem 
condições para assumir seu controle; os “tenentes” fracassam como movimento 
político autônomo; os grupos desvinculados do setor cafeeiro, especialmente o 
industrial, não se encontram em condições de ajustar o poder à medida de seus 
interesses, seja porque tais interesses coincidem frequentemente com os daquele setor, 
seja porque o café, apesar da crise, continua a ser um dos centros básicos da 
economia...” (FAUSTO. In: MOTA, 1973: 283) 
“...O Estado encontrará condições de abrir-se a todos os tipos de pressões sem se 
subordinar exclusivamente, aos objetivos imediatos de qualquer delas. Em outros 
termos: já não é uma oligarquia. Não é também o Estado tal como se forma na tradição 
ocidental. É um certo tipo de Estado de massas, expressão da prolongada crise agrária, 
da dependência dos setores médios urbanos e da pressão popular.” (WELFORT. Apud. 
FAUSTO. In: MOTA, 1973: 283) 

 

 Edgar De Decca (1981) 
Em seu livro “O Silêncio dos Vencidos” (1981), o Edgar De Decca trabalha com a ideia de 

que um discurso definidor foi estabelecido no pós-1930, um discurso que periodizou a sociedade 
brasileira, dividindo a sua história entre dois períodos, um antes de 1930 e outro depois de 1930. 
O período anterior a revolução seria marcado pelo atraso político, dominado pelas oligarquias, 
seguindo os ditames da burguesia cafeeira que, segundo o autor, só se preocupavam com o 
aspecto regional, negando o aspecto nacional. Esse período teria sido substituído no pós-1930, 
por um novo, aberto as possibilidades que uma revolução fornece. (DE DECCA, 1997: 71-73) 

O autor defende que logo após o movimento de 1930, construiu-se toda uma “memória 
histórica” definindo o movimento como uma revolução e que, segundo ele, essa memória serviria 
como um instrumento de dominação, onde a Revolução e o governo instituído no pós-1930 se 
justificavam por terem superado o inimigo em comum, o “grande fantasma oligárquico” que 
malograva a política brasileira. (DE DECCA, 1997: 71-73) 

De Decca traz que, no pós-1930, foi produzido esse discurso com a clara intenção de 
legitimar a dominação burguesa, forçando um silenciamento das classes trabalhadoras e, seguindo 
essa linha de pensamento, até mesmo a utilização do termo “revolução” não se deu de forma 
inocente, agindo naquele momento histórico como um agente legitimador da ordem político-
social que estava para se estabelecer no Brasil a partir de outubro de 1930. 

 
“...no período em torno de trinta, a memória histórica do vencedor da luta política não 
poderia ter prescindido da categoria de revolução para alcançar sua legitimação no 
conjunto do social – e daí a ideia de revolução. Porque o aparecer das classes sociais 
constitui um campo simbólico no qual o termo “revolução” qualificava o lugar em que 
os homens deveriam produzir a história – e esse lugar era criado de várias maneiras, a 
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partir de propostas diferentes de revolução – o vencedor da luta política em torno de 
trinta não pôde se expressar a não ser no fato de ter feito uma revolução – unitária e 
monolítica – e tal ideia, suprimindo as propostas políticas de outras classes e frações de 
classe, refaz na memória o próprio lugar da história, legitimando ao mesmo tempo o 
poder político do vencedor.” (DE DECCA, 1997: 75) (Grifo do autor) 

 
Outro movimento empreendido é o ocultamento da luta de classes que vinha se 

desenvolvendo na sociedade brasileira durante a Primeira República, e que no período pós-1930, 
essa luta de classes vai ser ocultada, sendo relegada ao segundo plano, como não componente da 
realidade histórica proposta pelos vencedores da Revolução de 1930. 

“...como memória histórica, a revolução é a produção simbólica de um processo histórico 
produzido por classes sociais em conflito e, nesse sentido, representa um momento significativo 
do engendramento de um efetivo sistema de dominação. Como discurso do exercício do poder, 
revolução de trinta oculta o percurso das classes sociais em conflito não apenas anulando a 
existência de determinados agentes, mas, principalmente, definindo enfaticamente o lugar da 
história para todos os agentes sociais...” (DE DECCA, 1997: 75) 

Tendo esse discurso como base, o De Decca vai partir do pressuposto de que houve no 
período imediatamente anterior a 1930, uma repartição e posterior escanteização8 de um dos 
agentes sociais que compuseram o movimento revolucionário que pôs fim ao domínio 
oligárquico dos cafeicultores paulistas em detrimento do resto da nação brasileira, esse agente 
seria o Bloco Operário e Camponês (BOC), representante de um movimento operário emergente 
em fins da Primeira República, que a partir de 1929 vai ser colocado para o segundo plano da luta 
política, justamente quando começa a agir a favor do operariado, no que diz respeito a uma luta 
aberta entre o capital e o trabalho, deixada de lado no ano de 1928, quando a orientação das 
esquerdas era a de construir uma frente forte o bastante para destituir do poder a oligarquia 
cafeeira dominante econômica e politicamente durante a Primeira República. 

Era a lógica do momento, ao menos segundo a visão do Edgar De Decca, tinha-se a visão 
de que o Brasil tinha de passar por uma mudança profunda no que se refere a situação política, 
nesse momento, a solução mais viável seria a da Revolução Democrático-Burguesa, que viria para 
quebrar com o sistema feudal, com o setor agroexportador ligado ao imperialismo estrangeiro, e 
que os “tenentes” se constituíam enquanto os “revolucionários” por excelência, que eles tinham 
que fazer a Revolução pela via armada e quebrar essa estrutura oligárquica, feudal, 
agroexportadora: 

 “...desde cada uma das propostas de revolução, a criação do sujeito político – os 
“revolucionários” e a liderança de Luis Carlos Prestes – e a explicitação do inimigo 
comum – as oligarquias – garantem a possibilidade de um acordo tácito entre as várias 
tendências políticas que conjuga interesses das classes dominantes descontentes com o 
governo do Partido Republicano, dos setores médios urbanos e da classe operária [...] a 
partir da suspensão do conflito entre o capital e o trabalho, através de uma revolução 
agrária anti-feudal capaz de fazer confluir temporariamente as demandas da classe 
operária em prol da liberação das forças produtivas capitalistas...” (DE DECCA, 1997: 
87; 101) 

 
Um acordo tácito entre as várias propostas política aí representadas: pelo Partido 

Democrático, que seria nesse momento o representante das classes dominantes dissidentes no 
âmbito paulista; pelos “tenentes ou revolucionários”, que mesmo tendo várias propostas políticas 
diferentes, em 1928 detinham um relativo consenso a favor da revolução e a liderança de Luis 
Carlos Prestes, o General da Coluna Invencível; e o Bloco Operário e Camponês que, em 1928, 
alcançou o lugar de representante dos operários no que se referia a representatividade no jogo 
político eleitoral de fins da década de 1920, Esses três se aglutinariam numa força que teria por 
função tirar a hegemonia política dos cafeicultores e de seus representantes. (DE DECCA, 1997: 
73-110) 

                                                           
8 Escanteizar: “pôr de lado”, “deixar de lado”, “tirar do centro da situação”. 
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O autor vai sugerir para concluir a sua discussão sobre a Revolução de 1930, que após 
1928, com uma base ideológica bem formada, fornecida pelo Bloco Operário e Camponês, o 
Partido Democrático juntamente com os “tenentes” vão colocar para segundo plano o 
movimento operário, justamente no momento em que esse movimento começa a se tornar um 
pouco mais revolucionário do que os “revolucionários” queriam. O autor traz que a questão 
determinante vai ser a alteração do foco operário da relação entre o capital nacional e o grande 
capital representados no comércio agroexportador dependente do imperialismo anglo-saxônico, 
para a relação capital-trabalho, o confronto entre a burguesia e o proletariado, que vai passar a ser 
o representante, na construção da “memória histórica” da Revolução de 1930 como um fator 
estranho portador de ideais comunistas: 

 
“...Tanto o governo do Partido Republicano como o movimento de oposição, sob 
perspectivas diferentes, mobilizaram a sociedade para deprimir, desde os primeiros 
movimentos, a organização política da classe operária na sua luta contra o capital.” (DE 
DECCA, 1997: 107) 

 
Com isso o autor tem a Revolução de 1930 como um golpe preventivo da burguesia contra 

a força política operária emergente, que era portadora, naquele momento histórico, de ideais 
muito revolucionários para os próprios “revolucionários” de 1930. 
 
CONCLUSÕES 
 

Concluindo a discussão em torno de algumas vertentes explicativas do movimento 
revolucionário de 1930, acompanho as conclusões do Boris Fausto no que diz respeito ao caráter 
da situação que possibilitou que a Revolução acontecesse, que seria a questão de frações da classe 
dominante descontentes com a sua situação frente aos cafeicultores paulistas e o domínio 
político-econômico que eles detinham, aliarem-se aos “tenentes”, aos setores militares que 
tinham em si, a representação máxima desse ideal revolucionário da Primeira República, além das 
camadas médias urbanas, incluindo o operariado que também teve uma participação ativa no 
movimento.  

Somente por essa aliança de forças dissidentes e de opositores históricos, não se explicaria 
a Revolução de 30, e nesse contexto é que entra a Crise Internacional do Capitalismo em 1929, 
com o crash da Bolsa de Valores de Nova Iorque, EUA. A crise por si só não explicaria a 
Revolução, mas ela é um aspecto muito importante nesse quadro que vinha se desenhando mais 
ativamente desde 1922, com a fundação do PCB, a Semana de Arte Moderna, o movimento 
tenentista que viria com mais intensidade em 1924, e posteriormente a Coluna Prestes em 1925-
1927, a criação do Bloco Operário e Camponês em 1928, a fundação do Partido Democrático em 
São Paulo em 1926, que já tinham abalado a hegemonia política paulista, que agora enfrentava 
rivais a altura, mas a crise de 1929 veio dar a “pincelada” final nesse quadro, abalando o que dava 
sustentação ao poder da oligarquia cafeeira, o fator econômico, baseados numa economia 
exportadora, a falência dos mercados importadores gerou a sua própria falência, e com isso abre-
se o caminho para o confronto mais aberto, que vai ter seu golpe final em outubro de 1930, com 
a tomada do poder pelos revolucionários. 

Enfim, só para ressaltar que se trata de um processo de lutas, não foi só a formação da 
Aliança Liberal, nem só a Crise Internacional de 1929, foi uma composição de forças, uma série 
de fatores que vinham deteriorando o edifício construído pela oligarquia cafeeira paulista ao 
longo da Primeira República, e que acabou por ser derrubado no movimento de 19309. 
 
 

                                                           
9 Para ser logo reconstruído sobre a égide do governo varguista que tinha que conciliar todas essas forças emergentes 
em fins da Primeira República com a oligarquia cafeeira que ainda detinha a principal fonte de renda do Brasil na 
primeira metade do século XX. 
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TRAJETÓRIAS ARENISTAS: PEDRO GONDIM, A ALIANÇA RENOVADORA 
NACIONAL (ARENA) E A DITADURA MILITAR 

 
Dmitri da Silva Bichara Sobreira1 

 
Pedro Moreno Gondim é uma figura política de significativa importância para a história 

da Paraíba no século XX. Nascido em primeiro de abril de 1914, no município de Alagoa Nova, 
ingressou na carreira política em 1946, elegendo-se deputado estadual. Atou nas décadas de 1950-
60 entre os grupos sociais de base (operários, camponeses, estudantes) e a tradicional elite política 
local; era o governador do Estado na época do golpe civil-militar de 1964 e posicionou-se ao lado 
do movimento golpista quando esse apresentou-se irreversível; ingressou no partido de apoio ao 
governo militar e teve seus direitos políticos cassados por essa mesma ditadura no ano de 1969. 
Diante de significativa atuação, não faltam trabalhos produzidos por pesquisadores, acadêmicos e 
memorialistas, sobre tal personagem da história política da Paraíba2. Contudo, poucas dessas 
obras aprofundam sua atuação ao longo da ditadura militar.  

As linhas que seguem buscam suplantar tal lacuna, sendo oriundas de pesquisa de 
mestrado em História sobre a Aliança Renovadora Nacional (ARENA) na Paraíba. Este foi um 
partido político criado pela ditadura militar no ano de 1966 a partir do Ato Institucional nº 2 (AI-
2), um decreto autoritário que extinguiu as antigas legendas partidárias criadas em 1945 e 
instaurou um sistema bipartidário, composto pela ARENA, encarregada de dar sustentação ao 
regime, e pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB), partido que desempenharia a função 
de oposição consentida e controlada pela ditadura.  

Durante a pesquisa, percebeu-se que a composição da ARENA paraibana era bastante 
plural. A trajetória política de seus membros antes do golpe de 1964 criou uma diversidade de 
alinhamentos políticos dentro do partido, que iam além do apoio irrestrito àquele movimento 
golpista. Característica que também é perceptível na pioneira pesquisa de Grinberg (2009) sobre a 
ARENA. Numa perspectiva historiográfica, a autora busca romper com imagens negativas em 
sentido simplista, ou memórias negacionistas construídas sobre a legenda, buscando entende-la 
como organização complexa, construída historicamente e que atuou ativamente ao longo do 
regime, no parlamento, nas competições eleitorais, em governos e junto à simpatizantes. A 
ARENA, por meio de seus membros, traduz a cultura política brasileira em suas diversas 
características, às quais são apresentadas por Motta (2013), como um conjunto de práticas, 
tradições e representações políticas, formuladas ao longo da construção do Estado nacional. 
Dessas características, destaca-se a conciliação, o qual será melhor trabalhado posteriormente. 

Diante desse fenômeno, apresentou-se oportuno refazer a trajetória de alguns dos 
arenistas paraibanos, trazendo suas experiências partidárias de antes do golpe de 1964 e sua 
atuação ao longo da ditadura. São vários os possíveis personagens para esse exercício, contudo, 
para essa primeira análise o escolhido foi Pedro Gondim. O acervo documental selecionado para 
tal análise foram os já utilizados na pesquisa de mestrado que analisou a ARENA paraibana: os 
principais jornais que circulavam no estado, entrevistas de personalidades políticas para o projeto 
Memória da Paraíba, produzido pelo Centro de Pesquisa e Documentação em História 

                                                           
1 Doutorando em História e Culturas Políticas pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 
2 Nesse sentido, podemos destacar aqui os trabalhos de Cittadino (1998) e Araújo (2009). 
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Contemporânea (CPDOC), da Fundação Getúlio Vargas (FGV), em parceria com o Núcleo de 
Informação e Documentação Histórico-Regional (NIDHR), da Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB), e as Atas das reuniões do Conselho de Segurança Nacional (CSN).  
Neste trabalho analisaremos a trajetória de Pedro Gondim partindo de sua 

ascensão ao governo do Estado em 1961 e sua atuação na ocasião do golpe de 1964; em 
seguida, tentaremos entender os motivos que o fizeram ingressar na ARENA, através de 
sua influência nas eleições de 1965; e, por fim, analisaremos sua atuação dentro do 
partido, nas eleições de 1966 e como deputado federal até sua cassação em 1969.  
 
1960-1965: da ascensão ao governo do Estado à atuação no golpe de 1964  
 

Ao final da década de 1950 a Paraíba passava por mudanças em seu cenário político. 
Estado de forte presença do latifúndio na economia e na política, via aumentar da influência de 
um embrionário setor industrial nessas instancias. Junto a isso, as mudanças no sistema político e 
eleitoral instauradas em 1945 alteravam a dinâmica da relação entre o eleitorado e tradicionais 
lideranças políticas, as quais precisavam ir além das arcaicas práticas de manipulação do 
eleitorado. Nesse novo sistema democrático, era preciso um esforço maior de candidatos e 
governantes na conquista da simpatia e do voto do eleitor. 

Nessa conjuntura, novas lideranças ganhavam espaço na política estadual, entre elas, 
Pedro Gondim. Membro do Partido Social Democrático (PSD) desde 1945, Gondim foi eleito 
vice-governador em 1955, em chapa encabeçada por Flaviano Ribeiro Coutinho, político da 
União Democrática Nacional (UDN)3. Contudo, em 1958, Ribeiro Coutinho afasta-se do cargo 
por motivos de saúde, levando o vice-governador a assumir interinamente. De acordo com 
Cittadino (1998), enquanto esteve à frente do Estado, Gondim mostrou habilidade em dialogar 

com a classe trabalhadora, intercedendo em favor dos empregados nas disputas entre 
sindicatos e patrões. Essa postura fez crescer um sentimento favorável à sua candidatura 
ao governo do Estado4. 

Para formalizar sua candidatura ao governo estadual em 1960, Pedro Gondim 
abandona seu cargo de interino e passa a negociar dentro de seu partido a viabilidade da 
indicação de seu nome. Porém, existia um acordo no interior do PSD, no qual Janduhy 
Carneiro, irmão de Ruy Carneiro, principal chefe político da legenda, seria o candidato, 
numa coligação com o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). Diante desse impasse, 
Gondim decide, junto ao seu grupo político, deixar o PSD e filiar-se ao Partido 
Democrata Cristão (PDC), no qual sai candidato com o apoio da UDN, que vivia crise 
interna que a impossibilitava de lançar candidato próprio. Coligado à UDN e com a 
simpatia dos trabalhadores organizados, Gondim vence no pleito de 1960.  

Na avaliação de Cittadino, ao longo de todo seu mandato, Pedro Gondim viveu 
“entre a cruz e a espada”, tentando governar para a população que o elegeu, mas vigiado e 
pressionado por seus novos correligionários udenistas, representantes dos mais reacionários 
setores da sociedade paraibana. Nos primeiros anos seu governo, houve a expansão e 
fortalecimento dos movimentos progressistas de base, como sindicatos urbanos, 
organizações de estudantes e, em especial, as Ligas Camponesas. Recortando nossa análise 

                                                           
3 Durante toda sua existência, PSD e UDN foram históricos rivais eleitorais na Paraíba. Contudo, em 1956, nenhum 
dos dois partidos tinha condições de manter a disputa eleitoral para governador. Foi então que José Américo de 
Almeida, membro do Partido Liberal (PL), à época governador em final de mandato, organizou uma manobra 
chamada de “pacificação política”, na qual os dois principais partidos deveriam se organizar em chapa única, 
evitando o desgaste gerado pelo embate eleitoral. 
4 Cittadino, descreve esse movimento como “queremismo”, inspirado nas campanhas em prol de Getúlio Vargas 
presidente nas décadas 1940 de 1950. 
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para o ano de 1964, dois eventos marcam o deslocamento de Gondim da posição de 
negociador entre os grupos progressistas e reacionários, para firmar posição ao lado dos 
últimos: a Chacina de Marí e a invasão da Faculdade de Direito. Ambos os eventos 
refletem a polarização política nacional marcada pela proposta das reformas de base de 
João Goulart, o Jango, que desencadeou no golpe de 1964. 

As análises de Cittadino (2014) e Nunes (2014) mostram que a deposição de 
Jango pegou Pedro Gondim de surpresa. Apesar de sua sintonia com os grupos 
conservadores, o governador não participara das articulações golpistas no estado. Sua 
equipe de governo estava dividida, parte do seu secretariado era a favor das causas 
trabalhistas e outra parte defendia o rompimento ideológico com o presidente. Gondim 
só tomou posição um dia depois do golpe. Após reunião com membros do Governo 
estadual e seus correligionários, ele decide aderir ao movimento por avalia-lo como algo 
irreversível. Com ajuda do deputado federal Antônio Vital do Rêgo (UDN) e de seu 
secretário Silvio Porto (PDC), Gondim elabora uma nota, na qual afirma: 
 

Não posso e não devo, neste instante de tanta inquietação nacional, deixar de definir 
minha posição, na qualidade de governador dos paraibanos. Reafirmo, preliminarmente, 
todos os pronunciamentos que expendi em favor das reformas essenciais, por saber que 
elas constituem instrumentos legais de adequação aos novos problemas do povo. E 
neste sentido nunca faltei com o meu estímulo e apreço ao governo central. Os últimos 
acontecimentos, verificados no Estado da Guanabara, envolvendo marinheiros e 
fuzileiros navais, denunciaram, porém, inequívoca e grave ruptura na disciplina em 
destacado setor das classes armadas, com desprezo às linhas hierárquicas e completa 
alienação às prerrogativas da autoridade, sustentáculo autêntico da segurança nacional. 
O movimento que eclodiu nestas últimas horas em Minas Gerais, com repercussão em 
outros Estados, não é mais nem menos do que a projeção de acontecimentos 
anteriores, numa tentativa de recolocar o país no suporte de sua estrutura legal, 
propiciando clima de tranquilidade – indispensável ao processo desenvolvimentista que 
vivemos5.  

 
Sua reação ao movimento é respaldada por figuras e entidades da política 

paraibana. Nos dias posteriores ao golpe foram divulgadas mensagens de apoio ao 
governador, a exemplo dos enviados pelo deputado estadual Clóvis Bezerra (UDN), 
presidente da Assembleia Legislativa6. Apesar de sua tomada de posição tardia, Gondim, em 

sua declaração, legitimou o movimento de 1964, passando a desempenhar papel decisivo nos 
rumos políticos locais nos primeiros anos do novo regime. 

Logo após o golpe, o primeiro compromisso político de Pedro Gondim foi com 
as eleições para governador em 1965, ano no qual ocorreram eleições em onze estados da 
federação7. Esse pleito nos dá boas informações sobre a formação da ARENA no estado. 
Na Paraíba a disputa polarizou-se entre as coligações PSD-PTB contra UDN-PDC. Na última 
haveria uma inversão: a UDN encabeçaria a chapa com João Agripino candidato a governador, 
tendo como vice um candidato do PDC, Sílvio Porto, indicado por Gondim. Dessa composição 
surgiu a primeira desavença entre Gondim e o grupo que formaria a ARENA paraibana. 
Pressionado por setores da UDN, que julgavam necessária a indicação de uma figura política 
forte na cidade de Campina Grande, segundo maior colégio eleitoral do estado, para tornar sua 
chapa mais competitiva, Agripino acaba por trocar seu candidato a vice, saí o gondinista Sílvio 
Porto, entra o industrial, udenista e campinense Severino Cabral8. 

                                                           
5 GONDIM apud Nunes, 2014a, p. 91. 
6 A União, 2 de abr. de 1964, p. 8. 
7 Ocorreram pleitos no estados de: Alagoas, Goiás, Guanabara, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, 
Paraíba, Paraná e Rio Grande do Norte. 
8 Correio da Paraíba, 11 de jun. de 1965, p. 8; MADRUGA, Correio da Paraíba, 17 de jul. de 1965, p. 3. 
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Apesar de seu alijamento da composição da chapa, Pedro Gondim mantem seu apoio e 
a coligação de seu partido à João Agripino e à UDN. Esse apoio resultou em processo judicial 
movido pelo PSD no Tribunal Regional de Justiça (TRE) contra Gondim, acusando-o de utilizar-
se da máquina administrativa do Estado para beneficiar Agripino. De acordo com Carneiro 

(2014, p. 133), argumentava-se que Gondim, às vésperas da eleição, havia nomeado mais de 
quatro mil cargos públicos, realizado propaganda ostensiva de seu candidato nos órgãos 
públicos (jornal A União e Rádio Tabajara) e era responsabilizado por prática de violência 
por Delegados e Comissários de polícia na campanha eleitoral nos municípios de Ingá e 
Pirpirituba. O TRE se considera incompetente para analisar o caso, sendo o processo 
transferido para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que não julga o caso em função do 
trâmite do processo ser posterior ao Ato Institucional nº 2 (AI-2). 

A vitória de João Agripino sobre o candidato do PSD, Ruy Carneiro, se dá por 
estreita margem de aproximadamente três mil votos (168.712 votos, contra 165.782)9. 
Logo após a eleição, no dia 27 de outubro de 1965, em função das derrotas eleitorais dos 
candidatos apoiadores da ditadura a governador em três importantes estados (Guanabara, 
Minas Gerais e Alagoas), o regime militar decreta o AI-2, o qual tinha como principais 
medidas a transferência de poderes do Legislativo e Judiciário para o Executivo e a 
extinção dos partidos políticos. Sobre o decreto autoritário, o primeiro a se manifestar na 
Paraíba foi o ainda governador Pedro Gondim, que telegrafou nota de apoio ao ministro 
da Justiça Juracy Magalhães e ao presidente Castelo Branco na qual expressava 
solidariedade àquela medida:  
 

Agora [...] não deve a Paraíba negar a sua solidariedade e apoio a Vossa Excelência e ao 
seu Governo, precisamente quando nossa pátria, mais do que nunca, necessita de um 
clima de ordem e tranquilidade para garantir a marcha de seu desenvolvimento, missão 

tão bem compreendida e executada pelo patriotismo de Vossa Excelência. É oportuno 
aduzir que reina em todo o território paraibano absoluta ordem10.  

 
Essa nota, assim como as principais manifestações de Pedro Gondim ao longo 

do movimento de 1964 e do recém instaurado regime militar, demonstram seu 
alinhamento com o conservadorismo que influenciava a conjuntura política da época. 
Gondim, em seus cálculos políticos, tinha noção de que para sobreviver às turbulências de 
1964 era preciso afastar-se dos setores progressistas e continuar sua estratégia de 
conciliação com a UDN e com os militares. Conciliação é uma das principais 
características da cultura política brasileira, formulada por Motta (2013a), completando o 
inventário de práticas, junto ao patrimonialismo, cordialidade, paternalismo, personalismo. 

Cabe destacar ainda que essa tendência à conciliação, flexibilidade ou negociação de conflitos na 
história do país, geralmente ocorrem quando os envolvidos são setores da elite. Quando uma das 
partes envolvidas são as camadas populares, o comum é a utilização de violência contra os 
desfavorecidos economicamente.  

Pode-se afirmar que tal predisposição à conciliação política veio de sua experiência nas 
hostes do PSD. Considerado fiador do regime político de 1945-1964 por Hippólito (2012), fazia 
parte do “manual do bom pessedista” a predisposição para a conciliação e moderação. Estratégia 
política influenciada pela conjuntura do momento, a conciliação gondinista precisaria sobreviver à 
nova dinâmica partidária na qual viria a participar com a implementação do bipartidarismo. Na 
ARENA, Gondim moderou a conciliação com o cumprimento de suas responsabilidades como 

                                                           
9 Ata de eleição do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba.  
10 O Norte, 28 de out. de 1965, p. 8. 
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chefe de uma facção interna da legenda e a defesa de seus ideais políticos em um regime 
autoritário.  
 
1966-1969: da formação da ARENA à cassação dos direitos políticos 
 

Quase um mês após decretado o AI-2, o regime baixa o Ato Complementar nº 4 
(AC-4), documento composto pelas diretrizes para a formação dos novos partidos. Sua principal 

instrução era que o bipartidarismo seria novo sistema partidário brasileiro, alterando a dinâmica 
das oligarquias com o sistema partidário. 

Como governador eleito, João Agripino foi designado pelo presidente Castelo Branco 
de articular a formação do Diretório Regional da ARENA na Paraíba. A escolha foi parte de uma 
manobra política que tinha como objetivo fazer com que o partido do regime estivesse na 
situação em todos os estados. Com isso, Agripino trouxe para a ARENA os grupos políticos que 
o apoiaram na eleição de 1965, somando-se a eles os dissidentes da chapa oposicionista, que 
ingressaram no partido governista mantendo-se alheios ao governo estadual. Em relação aos 
egressos vale um destaque: Ruy Carneiro, apoiador do golpe de 1964, rejeita seu ingresso na 
ARENA, não em função dessa estar sob a liderança de seu rival eleitoral ou desavenças com o 
regime, mas pela presença de Pedro Gondim no partido. Para ele, Gondim cometera um ato de 
traição ao deixar o PSD para se candidatar ao governo do estado em 196011. 

Assim, a composição da ARENA paraibana pode ser apresentada da seguinte maneira: 
na ARENA-1 integraram todas as oligarquias apoiadoras da candidatura de João Agripino, a qual 
era integrada ainda pelas lideranças estaduais de Pedro Gondim e Ernani Sátiro, este, egresso da 
UDN, partido no qual dividia a liderança com Agripino; e a ARENA-2 foi composta pelos 
egressos da chapa derrotada, tendo como liderança estadual o deputado federal ex-pessedista 
Teotônio Neto, que desempenhava um papel de liderança no partido, logo abaixo de Ruy 
Carneiro. 

Essa posição de destaque de Pedro Gondim na ARENA o motivava a aspirar posições 
mais altas, como a indicação para a disputa ao cargo de senador pelo partido em 1966. Além 
disso, Gondim avaliava a viabilidade de sua candidatura em função da sua popularidade nas 
ocasiões em que assumiu o cargo de governador eleito, junto a uma prática que ele considerou 
como “tradição política”. Nela o governador eleito em um pleito deve ajudar seu antecessor na 
disputa do cargo de senador no pleito subsequente. O próprio Gondim explicou a situação em 
entrevista: 
  

Em nenhuma oportunidade, fui candidato de mim mesmo. A sugestão do meu nome 
nasceu nas ruas, dentro da memorável campanha [para governador em 1960]. Cresceu 
na convivência interpartidária e devotamento extremo à causa pública e às forças que 
me apoiaram e elegeram. [...] Tudo isso, naturalmente, coadjuvado tradição de o 

governador eleito no mesmo sistema político contribuir para levar ao Senado o seu 
antecessor12. 

 
Contudo, Pedro Gondim encontrou um empecilho para a confirmação de sua 

candidatura: o interesse de Ernani Sátiro em ser o candidato. O partido chegou a cogitar o 
lançamento das duas candidaturas, através do mecanismo das sublegendas13, a qual ele rejeitou, 

                                                           
11 Esse fato é relatado por Mello (2010) e por outros colunistas de jornais, na qual Ruy Carneiro em reunião com 
Castelo Branco, do qual tinha significativa proximidade, João Agripino e outras lideranças do regime, discutiam a 
formação do partido. Bem como reaparece em sua entrevista para o projeto Memória política Paraíba, desenvolvido 
pelo CPDOC e pelo NIDHR.  
12 Correio da Paraíba, 22 de mar. De 1966, p. 8. 
13 Jairo Nicolau (2012, p. 108) explica como ocorriam as eleições em caso de sublegendas: em uma determinada 
disputa eleitoral concorrem três candidatos da Arena (A, B e C) divididos em sublegendas e um único candidato do 
MDB (D). Os três candidatos da Arena obtém a seguinte votação: A – quinhentos votos, B – trezentos, C – 
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por acreditar que, nessa via, poderia acabar servindo de “escada” para outro candidato do partido 
vencer as eleições. Ele então retira sua candidatura ao Senado e lança-se candidato a deputado 
federal14. Posteriormente, Sátiro faz o mesmo caminho de Gondim, em virtude da não coesão do 
partido em torno de seu nome15. Aluísio Afonso Campo, nome de conciliação, é lançado pela 
ARENA ao Senado, mas sai derrotado por Ruy Carneiro, candidato do MDB. Em entrevista 
posterior, Campos justifica sua derrota à conduta de Gondim e Sátiro em não colaboraram com 
sua candidatura em represália ao partido16. 

Na eleição para a Câmara Federal, Pedro Gondim saí vitorioso como terceiro candidato 

mais votado da bancada paraibana, sendo o arenista mais votado no estado (24583 votos – 
6,68%)17. No período em que atuou como deputado federal, Gondim precisou lidar com 
problemas referentes à organização interna do partido, queixas de seus correligionários 
em relação ao governo do Estado, os quais reclamavam que João Agripino estaria 
alijando-os de cargos, decisões e projetos políticos18. Diante desse impasse, Gondim interviu no 

conflito, por meio de reunião entre o governador e membros do gondinismo, nela estava em pauta 
um possível rompimento do grupo, contudo, sua ação mediadora resultou num apaziguamento 
dos ânimos, confirmados em nota expedida pelas lideranças gondinistas:  
 

Os componentes do antigo Partido Democrata Cristão e outros companheiros aliados 
do sistema hoje nos reunimos na residência do Deputado Robson Espínola, depois de 
amplos debates a respeito da atualidade da política brasileira e paraibana, e tendo em 
vista os entendimentos preliminares mantidos pelos Deputados Pedro Gondim e Vital 
do Rêgo em Brasília, com o Governador João Agripino, resolveram autorizar os 
referidos parlamentares a prosseguirem e concluírem aquelas conversações, o que se 
verificará nesta cidade tão logo regresse o governador do Estado, também com a 
participação do Deputado Sílvio Porto. Por outro lado, os presentes, 
indiscrepantemente, votaram monção de absoluta coesão e mútua confiança19. 

 
Em meio a essas disputas internas na ARENA, surgia no país a Frente Ampla. Não se 

tratava de uma organização partidária, mas de um movimento político que pretendia agregar 
lideranças políticas e estabelecer diálogo com a sociedade civil, mobilizando-os contra a ditadura. 
A vinculação de Pedro Gondim ao movimento logo foi indicada, mas imediatamente 
desmentida20. E, se por um lado, era negada sua desvinculação da ARENA, por outro, seus 
correligionários moviam-se para criar uma sublegenda própria, a ARENA-3, nos moldes da 
montada pelos ex-pessedistas, independentes do governo do Estado. A sublegenda não chegou a 
ser oficializada. Não houve tempo ágil para cumprimento dos requisitos necessários para a 
formalização, bem como houve o desmantelamento da ala gondinista em 1969. 

Outro evento que influenciou no afastamento de Pedro Gondim do núcleo da 
ARENA foi a eleição para prefeito de Campina Grande em 1968. Apesar de não estar 
envolvido diretamente naquele pleito, um de seus principais correligionários, Vital do 
Rêgo, disputava com Severino Cabral a indicação de seu nome como candidato da 
ARENA. Além deles, tinha intenção de disputa o pleito o emedebista Ronaldo Cunha Lima. 
O impasse dentro da ARENA levou João Agripino a organizar uma manobra chamada 
“pacificação política”. Junto com Argemiro de Figueiredo, liderança do MDB 

                                                                                                                                                                                     
duzentos. O candidato do MDB, D – novecentos votos. O somatório dos votos da Arena é de mil votos, superando 
a votação do emedebista. Dessa forma, o candidato A, mais votado pela Arena seria eleito  
14 Diário da Borborema, 24 de ago. de 1966, p. 8. 
15 O Norte, 18 de set. de 1966, p. 8. 
16 Entrevista: Aluísio Afonso Campos. Acervo NIDHR, 1977, p. 148. 
17 Ata de eleição do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. 
18 O Norte, 20 de jan. de 1967, p. 8; Correio da Paraíba, 22 de jan. de 1967, p. 12. 
19 O Norte, 22 de mar. de 1967, p. 8. 
20 O Norte, 6 de set. de 1967, p. 8. 
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campinense, e com o apoio da classe empresarial local, Agripino almejava a união entre os 
partidos para oficialização de uma chapa conciliadora. A “pacificação política” era um 
recurso para esquivar o embate eleitoral, poupando os partidos políticos da disputa, no 
intuito dos candidatos preservarem-se de uma campanha na qual disputariam o eleitorado 
apresentando ideias políticas aperfeiçoadas. Ela inviabiliza a renovação, representa a 
continuidade dos mesmos estratos sociais na máquina estatal e a permanência de projeto 
político elitista, negando ao povo o direito de escolher candidatos em uma disputa 
democrática21.  

Tal manobra foi rechaçada por todos os candidatos envolvidos, sendo logo 
superada22. Ao longo das negociações políticas, Vital do Rêgo sentiu-se prejudicado 
dentro da ARENA por João Agripino, decidindo desvincular-se do partido e se lançar 
candidato por uma sublegenda do MDB23. Tal decisão atingia diretamente em Pedro 
Gondim, haja visto que Vital era um dos principais membros de sua facção política na 
ARENA. Em entrevista, Gondim afirmou não ter participação nesta decisão, porém, 
negou a possibilidade de quebra do compromisso com seu histórico aliado político em 
função deste encontrar-se no partido rival. Ele declarou que estava disposto a participar 
da campanha de Vital pelo MDB, estando presente em todos os eventos: “Nada me levaria a 

renunciar um compromisso já firmado com um companheiro”24. Apesar dessa atitude, Gondim afirmou 
que não deixaria a ARENA, tão pouco hostilizaria seu partido. Disse esperar da legenda 
compreensão da sua posição, e, se julgarem necessário, que apliquem as devidas punições, 
mesmo que isso signifique a expulsão do partido: “Eu é que não pedirei para sair da ARENA, 

mas se ela quiser me expulsar que o faça”25.  
Tal atitude de Pedro Gondim tem fundamento em outras características da cultura 

política brasileira, o paternalismo, mandonismo e o clientelismo, práticas que privilegiam laços de 
parentesco, amizade, compadrio ou patronagem, em detrimento de projetos ou organizações 
políticas impessoais (MOTTA, 2013, p. 15). Dentro da lógica de seus posicionamentos, 
considera-se a situação de deslocamento dentro da ARENA, vivida por ele e seu grupo.   

Paralelo a esses acontecimentos, Pedro Gondim desempenhava função de deputado 
federal, e foi durante seu mandato na Câmara que Gondim teve a cassação de seus direitos 
políticos em 1969, quase um ano após o regime baixar o Ato Institucional nº 5 (AI-5). Este foi 
um decreto considerado um marco dentro da ditadura, que dava mais poderes ao poder 
Executivo e intensificava a repressão, inclusive atingindo apoiadores. Através da ata Conselho de 
Segurança Nacional (CSN), órgão responsável por sua cassação, é possível traçar um perfil da 
atuação de Gondim como deputado26.  

Nesses documentos constam discursos proferidos na Câmara contra o regime, podendo 

ser destacados: Em geral eram falas nas quais fazia críticas ao governo: em 15/09/67 
protestou contra a saída forçada de cientistas do país; em 16/09/67 defendeu o mandato 

de deputados comunistas; em 14/11/67 criticou a forma como o governo federal distribui 

                                                           
21 O Norte, 26 de jun. de 1968, p. 8. 
22 O Norte, 2 de ago. de 1968, p. 8. 
23 O Norte, 15 de set. de 1968, p. 8. 
24 RODRIGUES. O Norte, 29 de set, de 1968 p. 2. 
25 Correio da Paraíba, 25 de set. de 1968, p. 8. 
26 O CSN é um órgão consultivo da presidência da República para assuntos envolvendo segurança nacional. Nele 
foram utilizadas informações colhidas pelo Serviço Nacional de Informações (SNI), órgão criado imediatamente 
após o golpe civil-militar de 1964. De acordo com Carlos Fico (2001), o SNI era um órgão central do Sistema 
Nacional e Informações (SISNI), e sua competência era coordenar as atividades de informações de todo o território 
nacional. Nas atas do CSN que serão analisadas daqui para frente constam informações colhidas por esse órgão 
através de outros, como o Departamento de Ordem Política e Social (DOPS), Centro de Informações da Marinha 
(CENIMAR), o Centro de Informações do Exército (CIE) ou em Inquéritos Policiais Militares (IPM). 



 

e-ISSN: 2359-2796, v. 18, n. 1, 2018. XVIII Encontro Estadual de História – ANPUH-PB 

 

480 

as verbas para a educação; em 15/02/68 protestou contra a reforma administrativa do 
governo, na qual foram prejudicados os produtores de sisal da Paraíba; em 10/02/68, 
26/04/68 e 23/05/68, criticou a proposta do governo de enquadrar novos municípios 
como Zonas de Segurança Nacional; em 14/02/68 criticou a censura imposta pelo regime 
ao teatro; em 21/05/68 criticou o projeto do governo para regulamentação das 
sublegendas; em 30/08/68 protestou contra a ação do regime em relação às 
manifestações estudantis, posicionando-se favorável à concessão de anistia aos membros 
do movimento estudantil envolvidos em confrontos com a Polícia27.  

Na lista também constam atividades de Pedro Gondim na época em que era 

governador do Estado, antes do golpe civil-militar de 1964: desvio de verbas da Comissão 
do Centenário de Campina Grande; relação do então governador com movimentos 
considerados subversivos no meio camponês (citação da tragédia de Marí), criação da 
Campanha de Educação Popular (CEPLAR) e distribuição da “cartilha popular”, apoio às 
reformas de base elaboradas por João Goulart e crítica ao Exército em função de sua 
intervenção nos conflitos na zona rural. Há ainda a relação de processos contra Pedro 
Gondim por crimes de subversão e corrupção28.  

Na ata constava ainda um prontuário do Serviço Nacional de Informações (SNI), no 
qual constavam listagem de suas atividades, especialmente no período anterior a 1964: como 
apoio a grupos considerados subversivos (Ligas Camponesas e Partido Comunista Brasileiro – 
PCB), proximidade à lideranças comunistas, como Luís Carlos Prestes e presença em eventos 
considerados subversivos29. 

Nessas fontes não estavam disponíveis qualquer documento, seja uma ata de reunião, a 
transcrição de um discurso feito em plenário, documentos de governo que comprovasse as 
acusações ao indiciado. Contudo, em nossas pesquisas em outras fontes é possível comprovar 
alguns desses posicionamentos de Pedro Gondim. Para esse texto foi selecionado o pedido de 
licença para cassação do deputado federal Márcio Moreira Alves (MDB), feito pelo governo ao 
Congresso. A pauta foi recebida de forma diversa pela ARENA, enquanto uma ala procurou 
seguir as diretrizes traçadas pelo regime, outro grupo, liderado pelo presidente nacional do 

partido, senador Daniel Krieger, posicionava-se contra as intenções do governo. Durante todo o 
processo de discussão e votação, Gondim declarou voto contrário a licença para cassar o 
emedebista por respeito ao que estava previsto na Constituição. Em entrevista concedida ao 
O Norte, disse:   
 

O que deve preocupar a cada um e a todos os deputados é a preservação da 
prerrogativa constitucional do artigo 34, em função da qual o parlamentar é 
absolutamente livre no seu direito de palavra e voto. [...] Felizmente a essa hora já se vai 
consolidando uma convicção nova, a de que não se visa votar em favor de um 
deputado contra as Forças Armadas, ou a favor das Forças Armadas contra um 
deputado, mas só exclusivamente com o intuito de defender a integridade da 
Constituição. Isso, em última análise, significa defender a ordem pública e democrática 
para todos os brasileiros30.  

 

Em suas declarações, Gondim afirmou que seu posicionamento era pelo 
cumprimento da Constituição e o respeito da liberdade parlamentar, mas que em nenhum 

                                                           
27 Ata 46 do Conselho de Segurança Nacional. Arquivo da Comissão da Verdade e Preservação da Memória do 
Estado da Paraíba. 
28 Ibidem. 
29 Ibidem. 
30 O Norte, 8 de nov. de 1968, p. 1. 
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momento endossar as palavras de Moreira Alves: “Votarei contra o pedido para processar aquele 

representante da Guanabara, sem endossar o seu pronunciamento a respeito das Forças Armadas”31. 
No plenário, a atuação de Pedro Gondim identificava-se com suas perspectivas 

democráticas do período anterior ao golpe de 1964. Ao fazer a relação de sua atuação 
parlamentar com sua trajetória dentro da organização do partido é possível traçar algumas 
análises. Apesar de coincidirem, seu posicionamento contrário ao regime militar não tem como 
causa o alijamento de seu grupo político dentro do partido. É difícil considerar seu discurso 
progressista e democrático com as práticas conservadoras da cultura política brasileira. Tal cultura 
política, na perspectiva pluralista da qual Motta vincula seu conceito, não seria algo hegemônico 
em nossa sociedade, deve ser entendida como uma diretriz geral de atuação dos atores políticos, 
formulada ao longo da construção do Estado nacional. O próprio Motta (2013b), apesar de suas 
características conservadoras, a cultura política brasileira encontra-se presente na atuação de 
instituições e indivíduos de todos os espectros políticos, como o comunismo.   
 
Considerações finais 
 

A trajetória de Pedro Gondim vai de uma condição de conciliador político dentro da 
ditadura para uma posição orgânica contrária à determinadas atitudes do regime, o que resulta na 
suspensão de seus direitos políticos, mesmo esse sendo filiado à ARENA. Nessa trajetória, é 
possível destacar discursos que representam seu pensamento político, bem como atitudes e 
gestos que exemplificam sua filiação a uma cultura política brasileira.  

Assim como Pedro Gondim, outros membros da ARENA podem ser analisados sob a 
luz dessa perspectiva, esses membros, apesar de compartilharem a mesma cultura política, podem 
nos dar exemplos de trajetórias políticas distintas, que enriquecem o debate historiográfico, seja 
pelo viés da cultura política, ou por meio do debate que privilegie as instituições partidárias. 
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A REPÚBLICA REIVENTANDO O PASSADO: A FESTA CÍVICA DO 
CENTENÁRIO DA REVOLUÇÃO DE 1817 NA ESCOLAS DA PARAÍBA 

 
Genes Duarte Ribeiro1 

 
Subam hinos nas asas da glória/ Aos supremos e ideais arrebóis 

Onde vive e refulge a memória/ E o renome dos nossos heróis. 
E antes mesmo que a história nos conte/ Como o feito sublime se deu 
venham louros e myrtos à fronte/ Que em tais sonhos augustos viveu. 

(DIAS FERNANDES, 1917, p.1)  
 

 

Esses versos foram extraídos do hino composto por Carlos Dias Fernandes e música do 
maestro Camilo Ribeiro, para ser cantado durante a Festa do Centenário da Revolução 
Republicana de 1817, promovida pelo Instituto Histórico e Geográfico Paraibano – IHGP, no 
ano de 1917.  

Para o jornal A União, a festa do Centenário de 1817 organizada pelo IHGP deveria ser 
celebrada com “grande pompa”, “civismo” e deveria dar a “nítida compreensão do seu passado 
histórico por parte do povo paraibano.” (A União, 11 mar. 1917 p.1). Nesse sentido, o hino 
cumpre bem o papel de propagador desse “passado histórico” da Revolução de 1817, ecoando a 
“paraibanidade” que os intelectuais do IHGP já vinham buscando construir desde 1909 nas suas 
publicações. Nessa perspectiva, o estudo realizado por  Dias (1996, p. 56) faz o seguinte 
comentário: 

a  Revolução  de  1817  é  matéria  constante  nas  Revistas  do  IHGP.  Seja 
através  de  artigos  historiando  os  acontecimentos  desenrolados  aqui  na  
Paraíba,  transcrição  de  documentos  ou  biografias dos seus personagens 
considerados mais  ilustres. 

 
Por sua vez Mariano (2005 p. 27) afirma que: 

 
A paraibanidade no movimento contestatório de 1817 é representada, por estes 
autores, como um marco da história local, uma identidade em que o homem 
paraibano é visto a partir de sua predisposição para a “paz”, da sua “bravura”, 
da sua “ordem”, de suas relações de família, da sua riqueza e dos cargos que 
ocupa na sociedade. (grifos da autora) 

 

Dessa forma, a mencionada autora ressalta que o movimento que teve início no estado de 
Pernambuco em 06 de março de 1817, ficou conhecido na historiografia oficial como “Revolução 
Pernambucana de 1817”. A  Revista do IHGP, em 1912, apresentou um artigo de Francisco 
Barroso ao qual chamou o movimento de a “Revolução Paraibana de 1817”, numa tentativa de 
enfatizar a importância da Paraíba nesse evento, apresentando uma narrativa de “liberdade e 
independência” de “sangue e heróis” genuinamente paraibanos que delineou em seus traços uma 
ideia de “identidade local”, reforçando e elegendo “esse acontecimento como um dos marcos 
fundadores da identidade paraibana, solidificando o passado heroico e grandioso”, em 1817. 

                                                           
1 Doutor em Educação, Linha de pesquisa História da Educação – SEE/PB 



 

e-ISSN: 2359-2796, v. 18, n. 1, 2018. XVIII Encontro Estadual de História – ANPUH-PB 

 

484 

Observando os versos descritos no início desse texto, bem como a letra completa do hino 
de Carlos Dias Fernandes trata-se de uma narrativa que segue esses mesmos contornos de 
heroísmo e paraibanidade ao descrever os acontecimentos de 1817. Em suas primeiras estrofes 
“as asas de glória, coroa de louros e de imortalidade” são devotados aos dois líderes paraibanos 
Peregrino de Carvalho e Amaro Gomes Coutinho.  

Nos versos seguintes, o autor destaca dois episódios da vida de Peregrino de Carvalho 
durante a Revolução de 1817 já consagrados pela historiografia local, o primeiro sobre a sua ida 
ao Rio Grande do Norte numa expedição militar para ajudar André Albuquerque Maranhão na 
consolidação da República em Natal e o segundo o encontro com o seu pai na Trincheira: 

 
Dos melindres da Pátria cioso Libertário vário tutela 
Acorreste ao clamor pressuroso Do fraterno torrão potiguar.  
(DIAS FERNANDES, 1917, p.1). 

 

Em outro trecho da música continua o autor privilegiando o papel de Peregrino de 
Carvalho no episódio bastante emblemático da experiência republicana em 1817: 

 
E regressas com a extrenua cohorte/ Que o perigo não doma ou retrahe 
Para que te convença e te exorte/ Nas trincheiras te espera teu pae. 
(DIAS FERNANDES, 1917, p.1). 

 
O retorno de Peregrino à Paraíba era esperado como a única esperança força capaz de 

resistir contra os “realistas”, as tropas fiéis a Coroa Portuguesa, que já tinham sitiado a capital. É 
nesse contexto que Xavier de Carvalho, pai de Peregrino, levando um crucifico nas mãos, foi 
enviado ao encontro do filho acampado num lugar chamado de Trincheira, a fim de convencê-lo 
a entregar as armas, render-se e abandonar a guerra.  

José Peregrino de Carvalho tinha apenas 19 anos de idade quando de sua vitória no Rio 
Grande do Norte. A sua rendição em obediência ao seu pai, sua morte e a sentença de 
esquartejamento lhe renderam homenagens póstumas como um dos mais destacados líderes da 
Revolução, não somente pelo IHGP, durante a Festa do Centenário, mas, também nas produções 
historiográficas posteriores que lhe consagraram como “o grande mártir revolucionário”, “um 
patriota de menoridade que soube morrer pela Pátria” em virtude do “sonho de querer arvorar  o  
estandarte  da  liberdade,  que  o absolutismo  converteu  em  crime  de  lesa-majestade”. 
(ALMEIDA, 1997, p. 88). 

A influência do IHGP pela sua produção historiográfica levou o governador Camilo de 
Holanda, durante a Festa do Centenário, em julho de 1917, a assinar um contrato com o pintor 
Antônio Parreiras2, para a reprodução do episódio já anteriormente apresentado, isto é, sobre o 
encontro de José Peregrino com o seu pai.  

Dessa forma, a heroificação de Peregrino de Carvalho se desdobrava também em moldura 
dourada, tinta, cores e um lugar de consagração que era o próprio Palácio do Governo, sede do 
poder executivo estadual. As armas do Estado deveriam aparecer na parte superior do quadro, o 
que denota a extensão das homenagens também ao governo estadual. O “maior vigor na sua 
parte histórica” da composição da tela ficou sob os auspícios do IHGP que nesse sentido, como 
já vimos, era o principal produtor historiográfico da figura heróica de Peregrino e do relato da 
cena dramática do encontro com seu pai. 

De acordo com as outras cláusulas do contrato, foi firmado entre o governo do estado e o 
pintor Antônio Parreiras o prazo de dois anos e seis meses para ser entregue, uma vez, que seria 

                                                           
2Antônio Diogo da Silva Parreiras, nasceu em 1860 no Rio de Janeiro. Pintor, desenhista e ilustrador. Inicia estudos 
artísticos como aluno livre na Academia Imperial de Belas Artes. Em 1888, viaja para a Itália e durante dois anos 
freqüenta a Academia de Belas Artes de Veneza, tornando-se discípulo de Filippo Carcano. De 1906 a 1919 viaja 
frequentemente a Paris, onde mantém ateliê. Em 1941, sua casa-ateliê, na mesma cidade, é transformada no Museu 
Antônio Parreiras, com o objetivo de preservar e divulgar sua obra. 
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produzido em Paris, capital francesa, pelo valor de vinte e cinco mil francos, dividido em 
prestações, sendo que a primeira seria paga após envio de uma fotografia atestando o início dos 
trabalhos. 

Para Paiva (2011, p. 214) essa tela surge como estratégia para a construção de uma 
visualidade de uma memória republicana que queria se forjar, fazendo referencia aos elementos 
necessários para serem explorados na cena, ou seja, a figura mítica do herói e a dramaticidade do 
martírio.  

Embora não sendo objeto do nosso trabalho uma análise demorada e cuidadosa da 
composição da tela, é interessante observarmos que em sua elaboração final, José Peregrino 
encontra-se no centro da obra, vestido de soldado, resoluto e decidido em permanecer na luta, 
apontado o dedo para seu pai. Ao seu redor está a sua tropa pronta ao seu comando para a 
resistência. Na sua frente, cabisbaixo e com os ombros retraídos está o seu pai numa encenação 
do corpo que  assinala a tristeza e a morte futura do seu filho.  

Em uma compreensão mais profunda Paiva (2011, p. 215) resume a cena de José Peregrino 
e seu pai Xavier Peregrino: 

 

De um lado, a última tentativa de dissuadir o movimento republicado, de outro, 
a intransigência de ideais do novo regime manifestados nesse movimento – 
num plano menor, à direita do quadro, a tropa de Peregrino, em armas, pronta 
para marchar em direção à capital, empunha a bandeira da Revolução de 1817. 
 

Nos outros versos do hino do Centenário entra em cena o “civismo” de Amaro Gomes 
Coutinho, por ter “ignorado as leis da Coroa Portuguesa” e ter sido sentenciado ao enforcamento 
pelas tropas do “El-Rei”, em Recife, que ao lado de José Peregrino também foi considerado 
outro “grande mártir de 1817”. Amaro Gomes Coutinho, era coronel militar, liderou a partir da 
cidade de Itabaiana o início ao movimento aqui na Paraíba e junto com Estevão Carneiro da 
Cunha proclamaram o governo provisório republicano hasteando a bandeira dos revolucionários 
no lugar da bandeira portuguesa. 

Após alguns meses de República o governador da Bahia, o Conde dos Arcos organizou 
força militar com ajuda do Rio de Janeiro a fim de sufocar o movimento. O ataque à Parahyba do 
Norte teve início em Itabaiana e sem muita resistência avançaram para a capital até a rendição dos 
revolucionários. Alguns fugiram, mas, outros foram presos e enviados para Recife para aguardar 
o julgamento e sentença. Em agosto de 1817 os paraibanos Amaro Gomes Coutinho, José 
Peregrino Xavier de Carvalho e Francisco José da Silveira foram executados e suas cabeças e 
mãos foram trazidas para serem expostas nas ruas da capital paraibana.  

No refrão do hino há uma tentativa de fazer a conciliação do passado com presente, uma 
vez que ao recordar “os cem anos passados e a glória” não permitirá que “os heróis caíam nas 
sombras do esquecimento”, pois, ainda se “sonhava os mesmos sonhos de 1817”. 

O apelo do hino rimava com o clima comemorativo, todavia foi marcado pelas 
reclamações publicadas n’A União ao chamar atenção dos paraibanos que Pernambuco já tinha 
comemorado com “o maior brilho o grande feito de seus filhos”, mas, faltavam recursos 
financeiros no estado para dar a “solenidade o realce que ela merecia” e continua o desalento: 

 
É lamentável que localidades paraibanas, muito salientes na Revolução de 17, 
como Pilar e Itabaiana, etc, não se tenha movido até agora uma homenagem 
aos seus filhos ilustres, sacrificados nas aras da Pátria, todavia ainda não se 
passou tempo, pois até 6 de setembro data em que foram supliciados o padre 
Antônio Pereira e Ignácio Leopoldo, estaremos no período das festas 
comemorativas. (A UNIÃO, 09 mar.1917, p.1). 

 

O texto continua apelando ao povo paraibano para que a frieza e a indiferença não se 
tornasse um “triste documento” das “virtudes cívicas” e uma “ingratidão aos que se sacrificaram 
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há um século” e conclui que “todas as famílias paraibanas” estão ligadas a Revolução de 1817, 
pois, “não houve uma só que dela não compartilhasse por alguns dos seus membros”. 

O jornal A União ainda lembrou que o Estado vizinho de Pernambuco já tinha 
comemorado, desde o dia 06 de março3, com o “maior brilho o grande feito dos seus filhos” mas, 
lamentou pela falta de recursos na Paraíba “para dar realce às solenidades” e que as cidades de 
Pilar e Itabaiana até aquele momento tinham ignorado as "homenagens aos seus filhos ilustres.”  

Por sua vez, os heróis, a paraibanidade e os valores republicanos trazidos na produção 
historiográfica do IHGP, na elaboração do Hino e nos textos publicados no Jornal A União 
serviram de importantes suportes para legitimar a Festa do Centenário. Entretanto, ela não 
poderiam ficar restritos a população letrada, precisavam serem difundidos também para uma 
maior parte da sociedade e as escolas poderiam cumprir bem esse papel a partir do seu alunado e 
dos professores, a Comissão reservou várias atividades para atingir o maior número de pessoas. 

Assim, desde o início de março de 1917 o Jornal A União noticiou convocações para que 
todos os alunos das escolas públicas da capital fossem se reunir no prédio da Escola Normal às 
onze horas da manhã, para o ensaio do Hino do Centenário e reforçava que “A comissão 
encarece os esforços dos senhores professores no sentido de comparecer o maior número 
possível de alunos.” (A UNIÃO, 09 mar.1917, p.1).  

Dentro dessa perspectiva Cândido (2007, p. 117) considera que: 
 

A relação entre as festas escolares e o sistema político então vigente pôde ser 
evidenciada na celebração dos ideais republicanos seja através da escolha das 
datas que deveriam ser comemoradas ou do próprio tema da festa, seja a partir 
de momentos do próprio ritual festivo, como as homenagens, os cantos, os 
hinos, as poesias declamadas pelos alunos. 

 

Portanto, a participação dos alunos e professores nos ensaios do Hino do Centenário era 
uma forma de arregimentar a comunidade escolar na preparação e aprendizagem 
antecipadamente dos valores, isto é, de “significação patriótica” sobre o “passado histórico,” o 
qual estavam comemorando. Aquele momento foi considerado tão importante que o governador 
Camilo de Holanda atendeu o convite especial do maestro Camilo Bezerra e do escritor Carlos 
Dias Fernandes para que fosse pessoalmente assistir um desses ensaios no auditório da Escola 
Normal. Além do Hino do Centenário foi ensaiado também o Hino da República, da 
Independência e o Hino Nacional. (A União, 11 mar. 1917). 

Esses ensaios pelos alunos e professores era uma preparação para as outras atividades que 
foram programadas para o dia 13 de março, já que foi a data oficializada pela historiografia que 
marca o início do governo republicano na Paraíba. Para tanto, o governador o instituiu como 
feriado estadual e a obrigatoriedade de hasteamento da bandeira da Paraíba nas repartições 
públicas e durante a noite a obrigatoriedade da iluminação de suas fachadas. 

A União trouxe a reportagem especial sobre a programação da Festa no dia 13 de março na 
capital, dedicando várias páginas sobre o evento iniciando o texto com reverência para os “heróis 
que em 1817 se imolaram aos primeiros sonhos da nossa democracia.”(A UNIÃO, 13 mar.1917). 

O início da Festa foi marcado para as cinco e meia da manhã com uma missa campal 
conduzida pelo padre Sabino Coelho. À uma da tarde foi aberta uma exposição de “documentos 
e objetos dos revolucionários” na sala do IHGP com a presença do governador e membros do 
Instituto. Às quatro da tarde iniciou-se um préstito cívico saindo do prédio da Escola Normal 
com a participação de todas as escolas públicas, passando nos lugares que foram expostos os 
restos mortais dos “revolucionários”, até o Largo das Mercês para o assentamento da pedra 
fundamental do monumento em homenagem “aos heróis de 1817” e a noite foi realizada uma 
retreta no Jardim Público. 

                                                           
3 Data oficializada que foi dado o início da “Revolução Pernambucana” naquele estado. 
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No dizer de Renk (2009) que estudou as festas cívicas e religiosas nas escolas do Paraná 
naquele período em que “as políticas educacionais foram pautadas pela formação do sentimento 
de pertencimento à nação”, as festas com conteúdos patrióticos foram a “culminância” de um 
período de “aprendizagem, de ensaio e preparação” para a comemoração pública dos episódios 
selecionados para serem lembrados em forma de espetáculo. Para a autora os vários elementos 
adicionados nesses eventos, neste caso aqui do Centenário, uma missa, o hasteamento de 
bandeiras, a exposição de objetos e documentos, a pedra para a construção de um monumento e 
o Préstito Cívico4, foram formas adotadas para a “edificação moral” e a “educação moral dos 
educandos.” 

Do ponto de vista do Jornal A União foi com o “máximo de brilhantismo como era de se 
esperar” dos “sentimentos cívicos dos patrícios” que a festa do Centenário “se revestiu de caráter 
apoteótico a comemoração aos mártires da liberdade.” (A União, 15 mar. 1917). A reportagem 
trouxe detalhes da missa que aconteceu o Largo das Mercês e da caminhada das escolas até o 
lugar de demarcação para o assentamento da pedra fundamental para a construção de um 
monumento no mesmo local da celebração. 

Como constava na programação, às cinco e meia da manhã, o padre Sabino Coelho, 
representando o Arcebispo, deu início à primeira solenidade da Festa do Centenário da República 
de 1817. Apesar da ampla divulgação para a missa campal, do altar “artisticamente preparado”, da 
presença de autoridades e do governador Camilo de Holanda, tudo teve que ser feito às pressas, 
em razão da chuva torrencial que caiu na hora da celebração, impedindo assim a leitura do 
sermão que seria feita pelo padre Inácio de Almeida, intitulado: “A Igreja estima o patriotismo 
e ama as democracias sãs”. A sua leitura foi deixada para o horário da tarde, pois, aconteceria 
mais uma solenidade naquele local. 

Deveras, iniciar uma festa que objetivava enaltecer a república a partir de uma celebração 
religiosa de “estima ao patriotismo”, demonstra explicitamente uma proximidade ou 
imbricamento dos valores religiosos e cívicos, na qual a religião Católica, diga-se passagem 
coabitava (e até hoje ainda coabita!) com o Estado brasileiro. Nessa perspectiva não à-toa que 
Catroga (2005, p. 63) ressaltou “uma sacralidade posta serviço do patriotismo.” 

Ainda seguindo essa linha de pensamento Giolo (2009) considera que desde a implantação 
da República no Brasil a Igreja Católica se apresentou como uma instituição de “apoio e não de 
discórdia” ao novo regime, tendo em vista, a confiança conquistada do governo republicano 
dedicou-se a divulgação da doutrina em suas dioceses e de modo particular nas escolas. Sendo 
assim, o esforço principal da Igreja foi lutar pelo ensino religioso nas escolas privadas e oficiais e 
retirar do estado a tarefa de educar.  

Por outro lado, ressalta o autor, que houve um “acordo tácito” entre Igreja e o governo 
republicano brasileiro que favoreceu a sobrevivência das duas instituições, ou seja, a força moral e 
social da Igreja não foi desconsiderada pelos republicanos, revestindo seus heróis, datas, rituais, 
monumentos e lugares com aspectos semelhantes das técnicas litúrgicas católicas. 

Por exemplo, por volta das 13h20 tarde naquele mesmo dia 13 de março teve início na sala 
do IHGP a exposição de documentos e objetos da Revolução de 1817, denominados de 
“relíquias5” pelos organizadores, que é a mesma denominação para peças e artefatos considerados 
sagrados por pertencer a alguma personagem da Igreja Católica. Essa miscelânea entre sagrado e 
laico, nos lembra a expressão de Girardet (1987) ao observar que a “política e a mística invade 
uma à outra.” 

A Comissão organizadora do evento havia solicitado às famílias paraibanas que possuíssem 
qualquer objeto que tivesse pertencido aos revolucionários que os levassem para a exposição. 

                                                           
4Nome que encontrarmos nos documentos para os desfiles cívicos que saíram pelas ruas com os estudantes, 
professores, senhoritas, instituições, banda de música e autoridades que aconteceram durante as festas nesses 
primeiros anos de República na Paraíba. 
5Uma relíquia (em Latim, reliquiae) é um objeto preservado para efeitos de veneração no âmbito de uma religião, 
sendo normalmente uma peça associada a uma história religiosa.  
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Deveras, cada sobrenome, ou grupo familiar oligárquico, foi exaltado a partir dos artefatos 
expostos. O coronel João Ribeiro Coutinho, por exemplo, expôs uma imagem de São Lourenço, 
que segundo ele “pertenceu a Amaro Gomes Coutinho” e a “prova” era uma fita amarrada na 
imagem como o nome “Amaro” que se falava de um voto feito pelo revolucionário. Tal 
explicação procurou aproximá-lo a devoção ao mártir cristão, que foi preso e assassinado pelo 
imperador romano Valeriano. 

O professor Francisco Barroso ganhou mais notoriedade ao apresentar na exposição o 
“crânio”6, de José Peregrino de Carvalho, “uma das figuras mais brilhantes e inconfundíveis da 
revolução de 1817” a bengala de José Lourenço da Silva, capitão acusado de participar do 
movimento, foi trazida pelo seu neto, um coronel da polícia do Estado, com o mesmo nome do 
avô revolucionário e o Sr. Demócrito de Almeida, chefe da polícia, expôs o livro de assentamento 
da Cadeia Pública de 1817, onde estavam anotados os nomes de Amaro Gomes Coutinho e dos 
outros condenados.  

A solenidade de abertura foi feita pelo presidente do IHGP, Dr. Flávio Maroja, e contou 
com a presença do governador Camilo de Holanda, dos membros da Comissão da Festa, dos 
membros do Instituto, além de outras autoridades. Foi registrado pela imprensa que até o dia 15, 
em dois dias de exposição, já havia assinado o livro de visita cerca de 1415 pessoas, assinalando 
assim, a notoriedade do evento. Tal evento também ajudou o IHGP a efetivar um dos seus 
principais objetivos que era o de proporcionar a “difusão de conhecimentos de história” e 
“conservação do patrimônio histórico e artístico” paraibano. (A UNIÃO, 15 mar. 1917) 

Se por um lado, ao se reverenciar a memória dos acontecimentos de 1817 se pretendeu 
exorcizar o esquecimento com a comemoração (OLIVEIRA, 1989, p. 173), por outro lado, a 
recordação a partir da exaltação dos gestos revolucionários bem como com a exposição de suas 
relíquias foi uma oportunidade significativa para “estender às famílias paraibanas que, 
gradativamente, ocupavam lugares de destaque nas construções historiográficas do Instituto”. 
(MARIANO, 2005).  

O ápice da Festa estava marcado para as quatro horas da tarde. Tratava-se do Préstito 
Cívico com os alunos das escolas públicas e particulares da capital e o assentamento da pedra 
fundamental para a construção do monumento “aos revolucionários” de 1817 no Largo das 
Mercês. 

Cedo ainda, duas e meia da tarde já começaram a chegar ao prédio da Escola Normal os 
alunos das escolas devidamente fardados, representantes de diversas instituições, autoridades, 
membros do IHGP, entre eles, Manuel Tavares, Alcides Bezerra e Miguel Rapouso além dos 
Professores José Coelho, Eduardo Medeiros, Elyseu Maul e Sizenando Costa para se organizarem 
para a caminhada. 

Às quatro e meia da tarde em frente à Igreja de Nossa Senhora de Lourdes, na Avenida 
João Machado, local onde foram expostos os restos de José Peregrino de Carvalho, deu-se início 
o Préstito Cívico com o Hino do Centenário e da Independência cantado pelos alunos e 
acompanhado pela banda de música da Força Policial.   

O cortejo seguiu pela Rua das Trincheiras (antiga Rua Epitácio Pessoa) em direção ao 
Palácio da Presidência do Estado, lugar onde “se constituiu o governo republicano de 1817”, 
houve uma parada para que mais uma vez os alunos cantassem o Hino do Centenário e o Hino 
do Estado da Paraíba. Seguiu o Préstito pela Rua Duque de Caxias até a casa onde nasceu e foi 
preso José Peregrino de Carvalho, novamente foram  cantados os mencionados hinos.  

De lá seguiram para a Avenida General Osório, onde novamente houve uma parada em 
frente a casa onde morou Amaro Gomes Coutinho, para ouvir os alunos cantarem os hinos do 
Centenário e da Paraíba. Continuou a caminhada em direção à Rua São Francisco, Rua Duque de 
Caxias até a Praça da Intendência (hoje Praça Rio Branco), lugar onde foram expostos os restos 

                                                           
6 Pela historiografia a sua mãe teria conseguido comprar um dos vigias e durante a noite mandou roubá-la do lugar 
que estava exposta, depois a enterrou junto ao corpo do seu pai no mesmo caixão. Não há informações onde foi 
conseguida para ser colocada na exposição em 1917.  
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mortais de Francisco José da Silveira para se ouvir novamente os Hinos do Centenário e da 
República. Seguindo, ainda, pela Rua Visconde de Pelotas, finalmente após duas horas de 
caminhada, às seis e meia da noite, o Préstito chegou ao Largo das Mercês para o momento 
principal da Festa que era a realização da cerimônia de colocação da pedra fundamental para a 
construção de um monumento aos “Heróis de 1817”.  

A bandeira que oficializada pela junta governamental, na Paraíba em 1817, foi trazida pela 
senhorita Vitoria Nunes na abertura o Préstito, tinha semelhança e mesmos elementos da 
bandeira criada pelos pernambucanos, apenas se diferenciando pela cor que era totalmente 
branca, conservando a cruz, o sol, o arco-íris e as três estrelas. Ela foi içada na praça da capital 
paraibana (hoje Praça João Pessoa) como instituição do governo provisório e o gesto de adesão 
do restante da população era colocar uma fita branca no braço direito, que no dizer de Mariano 
(2005) era uma “nova representação da liturgia do poder começava a aparecer.” 

A visibilidade da bandeira de 1817 como trabalho artesanal da professora da Escola 
Normal Jacyntha Neves, trazida no início da caminhada apelava para o sentido patriótico do 
momento, do mesmo modo, o lugar determinado para a saída do cortejo, onde foram expostos 
os restos de José Peregrino de Carvalho, passando pelo Palácio da Presidência do Estado, nas 
casas e lugares onde estiveram a cabeça e mãos dos outros revolucionários, acompanhados de 
hinos cívicos, denotam a “invenção imaginária da cidade” e de lugares e símbolos a serem 
reverenciados. 

Para tanto, o Préstito foi organizado por escolas. Em primeiro lugar os Colégios religiosos, 
Nossa Senhora das Neves, o Pio X e o Diocesano, talvez pela importância e influencia desses 
estabelecimentos de ensino na capital, ao lado de outros colégios Francisca Moura, Pestalozzi e o 
Liceu Paraibano, seguido pela bandeira da República de 1889.  

Seguia a fileira de alunos do Grupo Escolar Dr. Thomas Mindello, das primeiras cadeiras 
isoladas feminina, masculina e mista e logo após representantes da Sociedade de Artistas 
Mecânicos e pelos alunos das sete Escolas Noturnas, além das segunda, terceira e quarta cadeiras 
isoladas. Intermediando esse conjunto de escolares encontrava-se a bandeira da Paraíba e na 
sequência as outras cadeiras isoladas, diversas instituições beneficentes, a Escola Normal, 
autoridades e a Diretoria do IHGP.  

Dentro desta perspectiva encontramos em Pesavento (2007) a fascinante discussão sobre o 
cenário privilegiado que são as cidades, denominadas de “redutos de sensibilidades” para onde 
são canalizadas as mais diversas representações pela palavra escrita, falada, ou pelas imagens, 
desenhadas, pintadas ou projetadas. Nesse sentido, a autora aponta para a invenção da cidade e 
de escrita de sua história capaz e construir “utopias, regressivas ou progressivas”.  No dizer de 
Pesavento (2007 p.17), nesses momentos a cidade inventa o seu passado, ao mesmo tempo em 
que essa construção de “espaço-tempo” há também uma tentativa de explicar o seu presente. 

A caminhada cívica com os alunos pelas ruas da cidade planejada pelos seus idealizadores 
para passar em frente e parar onde estavam localizados prédios e lugares (lugar de memória)7, que 
estavam relacionadas com os acontecimentos de 1817.  

A União registrou que no desfile compareceram aproximadamente 1.100 alunos dos 
estabelecimentos de ensino, um espetáculo público “maior visto na capital”, uma vez que 
“enquanto os policiais que encerravam o desfile passavam em frente ao palácio do governo, já 
estava na General Osório perto da catedral.” (A UNIÃO, 15 de mar. 1917). Mas, apesar da 
presença numerosa das escolas no Préstito, não podemos desconsiderar que a “ordem e 
disciplina” são também recursos do discurso educativo a fim de enfatizar o patriotismo e a 
participação dos alunos nesses momentos, já que, assim como as diversas comemorações 
republicanas patrocinadas pelo Estado, “não se tratava de uma manifestação espontânea e sim a 
imposição da legislação escolar”. (TRINDADE, 1996, p. 92). 

O destino final foi o Largo das Mercês, um local sem muita atenção das políticas públicas 
do governo estadual e municipal, que carecia até de iluminação pública e que foi solicitada pelo 

                                                           
7 Sobre essa questão consultar o trabalho de Nora (1993). 
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presidente da Comissão para o prefeito tomar providências em colocar postes de iluminação. De 
fato, no local havia ausência de elementos urbanísticos que caracterizam uma “praça moderna”, 
tais como iluminação elétrica pública, arborização, jardins, passeios, calçamentos, bancos, coretos, 
etc., aspectos esses que já podiam ser observados em outras praças localizadas na capital, tais 
como: Comendador Felizardo, Aristides Lobo e Venâncio Neiva, que haviam sofrido 
modificações que foram realizadas pelo prefeito Guedes Pereira e pelo governador Camilo de 
Holanda.  

Ao contrário, o que podemos observar é “um espaço amplo e sem uma estrutura física 
definidora de usos, podendo ser apropriados para festas, feiras e outras manifestações ou 
atividades” (ALMEIDA, 2006, p. 10), além disso, o seu formato foi composto a partir das 
dimensões da construção da Igreja das Mercês tendo ao seu entorno becos, passarelas e ruas 
estreitas.  

O largo das Mercês estava ornamentado, pedido que foi atendido pelo sr. prefeito da 
capital pela comissão organizadora do evento para a cerimônia de assentamento da pedra 
fundamental. Antes mesmo da solenidade Ascendino da Cunha, representando o IHGP, falou 
para o alunado e para as autoridades, na tentativa de explicar aos ouvintes o significado daquele 
momento: 

o monumento cuja pedra bazilar agora assentamos, será o documento 
material da nossa gratidão aos obreiros da República de 1817, e será também 
uma noção prática aos contemporâneos e aos vindouros de nossa história.  
(A UNIÃO, 15 mar. 1917, p. 2 grifos nossos). 

 

Observamos na fala de Ascendino da Cunha, que o monumento a ser construído naquele 
lugar atendia a duas funções educativas, a primeira ao se tornar um “documento material de 
gratidão” que certamente se tornaria visível naquele lugar e a segunda de instrução da história não 
somente aos contemporâneos, mas, também as gerações futuras. O estabelecimento do 
monumento poderia garantir a identificação dos heróis republicanos, a convocação das escolas 
para aquele momento porque a ele estava reservado a sistematização e reprodução daqueles 
valores históricos para serem trabalhados nas salas de aulas.  

Deveras, para Le Goff (2003) a palavra latina monuentum exprime justamente a ideia de 
“fazer recordar” e “instruir”, ou ainda, “um sinal do passado” e tudo aquilo que pode evocar o 
passado e perpetuar a recordação. O autor ainda ressalta que o aparecimento dos monumentos 
nas sociedades é o resultado de uma das formas do aparecimento da memória escrita, ou seja, o 
acontecimento considerado como memorável ganha um monumento para ser inscrito na 
memória e celebrado coletivamente.  

Já era dezenove e meia da noite quando após a banda de música ter tocado o Hino 
Nacional, dissolveu-se o Préstito Cívico, “na mais perfeita ordem”, as bandas do Tiro Paraibano, 
de Santa Rita e Cabedelo e  a Força Policial saíram do local para desfilar pelas ruas da capital, 
impossibilitando o cumprimento da última parte da programação que era a realização de uma 
Retreta no Jardim Público.  

Em agosto de 1917, dentro das comemorações de encerramento do Centenário, o IHGP 
realizou novamente mais um Préstito Cívico com as escolas, dessa vez para a colocação de placas 
indicativas nos lugares onde estiveram expostas as “mãos e cabeça” de José Peregrino, Francisco 
José da Silveira e Amaro Gomes Coutinho, respectivamente na Igreja de Lourdes, na Rua das 
Trincheiras, na Praça Rio Branco e na Praça 15 de novembro, no Varadouro. 

De acordo com o registro da “Ata da inauguração das lápides comemorativas nos lugares históricos, 
onde estiveram expostas as relíquias dos mártires da Revolução Republicana de 1817” datada de doze de 
outubro de 1917, um grande número de estabelecimentos públicos e particulares se dirigiu num 
Préstito Cívico no dia 21 e agosto de 1917 para a Rua Epitácio Pessoa, antiga das Trincheiras, até 
a Igreja de Nossa de Lourdes, no lugar onde foram expostas as mãos e a cabeça do “mártir 
paraibano” José Xavier Peregrino de Carvalho, após o discurso de Álvaro Pereira de Carvalho 
ocorreu a inauguração da lápide comemorativa.  
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De lá, seguiram para a Praça 15 de novembro, localizada no Varadouro, para a inauguração 
da lápide no prédio, em homenagem a Amaro Gomes Coutinho, após o discurso de Ascendino 
Carneiro da Cunha. Em seguida caminharam até a Praça da Municipalidade, em frente ao prédio 
da Prefeitura Municipal para ouvir o discurso de Manoel Tavares Cavalcante para em seguida 
inaugurar a lápide no local onde foram expostas as mãos e a cabeça de Francisco José da Silveira. 
O primeiro secretário do IHGP, João Alcides Bezerra, que escreveu a mencionada Ata concluiu 
agradecendo a presença de muitas pessoas, inclusive do governador Camilo de Holanda e outras 
instituições que estiveram presente no encerramento das comemorações do Centenário.  

Ora, nesse sentido, há uma aposta na “ostentação e na durabilidade” dessa memória 
“lapidar e marmórea” que Le Goff (2003) observou nas sociedades antigas, quando a pedra e o 
mármore serviram como suporte para os “arquivos de pedra” numa publicidade insistente 
daquilo que queria que fosse lembrado ao longo de um período maior de tempo. 

Entretanto, a intenção de construir o primeiro símbolo republicano no centro da capital 
paraibana ficou apenas no desenho do artista e no ritual que incluiu junto ao assentamento da 
pedra uma lata de aço contendo a ata da cerimônia, diversas moedas, jornais do dia, o Hino do 
Centenário, o resumo da biografia dos “revolucionários” e o programa da Festa.  

Décadas mais tarde, impulsionados pelas transformações urbanísticas da cidade, o 
desaparecimento das Irmandades na capital e as bênçãos da Cúria Metropolitana que cada vez 
mais se Romanizava, foram condições suficientes para autorizar a demolição da Igreja de Nossa 
Senhora das Mercês. A Praça 1817 teve seu tamanho reduzido pela metade, devido a abertura de 
duas avenidas em suas laterais como parte do projeto do prefeito Guedes Pereira (1935) de 
transformar a cidade numa urbe republicana e moderna. Tal empreendimento decorreu, muito 
provavelmente, em virtude de sua formação de médico sanitarista que havia sido realizada na 
capital do país, isto é, no Rio de Janeiro.8 

Outra estratégia da relação da memória com as escolas foi identificada a partir da Liga 
Pernambucana contra o Analfabetismo, que enviou um documento ao governador da Paraíba 
solicitando que durante os dias das festas do centenário da Revolução de 1817 pudesse criar uma 
escola pública primária em cada município dando o nome a cada uma de um revolucionário de 
1817.  

A solicitação da Liga não aconteceu como recomendado, como descrito por Paiva, Lima e 
Pinheiro (2006), uma vez que somente no ano de 1920 é que foram fundadas duas escolas 
noturnas, de iniciativa particular para combater o analfabetismo, a primeira em homenagem a 
“Inojosa Varejão” e a segunda denominada de “Epitácio Pessoa”, portanto, nenhum dos dois 
participaram da Revolução de 1817.  

Não identificamos também nenhum pronunciamento ou reivindicação do IHGP quanto ao 
desmonte e redução da Praça 1817 bem como, pela não concretização da construção do 
monumento pela prefeitura naquele lugar, haja vista anos mais tarde a incompatibilidade com as 
vias abertas para o trânsito de veículos e o estreitamento mais ainda da antiga Praça, no entanto, 
nos anos de 1930, o autor das mudanças no centro da capital, o prefeito Guedes Pereira, foi 
homenageado dando nome a principal avenida que faz a ligação da cidade baixa para a cidade 
alta.  

Ao final do ano de 1917 o IHGP tinha investido na Festa do Centenário através da 
elaboração de diversos mecanismos para a divulgação da memória da Revolução de 1817, foram 
composições de hinos, selos, símbolos republicanos, bandeiras, objetos que pertenceram aos 
revolucionários, “quadro histórico”, a mudança do nome do Largo das Mercês para “Praça 
1817”, como também, em elementos mais duradouros inseridos na dinâmica da cidade, como 
uma proposta da construção de um monumento e da exposição de placas de mármore 
comemorativas. 

Enfim, é válido ressaltar que “não há memória que se efetive sem o recurso às imagens 
mentais” (PESAVENTO, 2007 p. 21), sendo assim houve um investimento visual do IHGP que 

                                                           
8 Um estudo detalhado sobre a demolição da Igreja de Nossa Senhora das Mercês foi realizado por Meneses (2014). 
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ora se concretizou com a participação obrigatória dos alunos caminhando pelas ruas da capital e 
nos lugares selecionados históricos. Nos fazendo pensar sobre “os diferentes lugares   e 
momentos em que uma determinada realidade social é construída, pensada, dada à ler.” 
(CHARTIER, 1990, p. 16-17) 

O registro final do Jornal A União foi a quantidade de curiosos nas sacadas das casas, como 
também, em alguns pontos da cidade vendo-se que estavam entre os espectadores do Préstito 
Cívico muitas pessoas de “classes humildes” que para a redação do Jornal era por onde “se 
notava a coparticipação de todo o povo” nas festas promovidas pelo IHGP e pelo governo 
estadual.  

Apesar do aspecto festivo republicano e o clima de contentamento que se tentou promover 
na capital naqueles dias de 1917 noticiados no Jornal A União, “as fachadas iluminadas”, “chuvas 
de pétalas de rosas sob os estandartes e bandeiras”, “alunos desfilando fardados pelas ruas” e 
“exaltação aos heróis da República e da democracia”, por outro lado o apelo do Padre Inácio de 
Almeida, no seu discurso no Largo das Mercês, que convidou os imortais e todo o povo a cantar 
um hino patriótico democrático cheio de fé cristã, contrastava com a falta de recursos e de 
escolas, e com o grande número de analfabetos e pobres que estavam observando toda aquela 
movimentação, no lugar onde a República tinha reservado, de longe!   
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REDEMOCRATIZAÇÃO NO PÓS-ESTADO NOVO: A ATUAÇÃO DOS 
VEREADORES NA CÂMARA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA (1947-1948) 

 
Carla Schayane Costa Silva1 

 
Resumo: Este trabalho busca compreender o perfil e a atuação dos vereadores do município de 
João Pessoa, capital paraibana, nos anos de 1947 e 1948, por se tratar de um momento de 
reestabelecimento do regime democrático no país, com a queda do Estado Novo em 1945, e da 
organização das forças políticas em torno dos partidos. Temos como ponto de partida a 
instalação da Câmara Municipal de João Pessoa em Novembro de 1947. Entendemos a Câmara 
como um espaço de poder, na qual seus membros, os vereadores eleitos no primeiro pleito após 
a ditatura do Estado Novo, legislavam e discutiam sobre as mais diversas questões, essas questões 
nos possibilitam entender melhor as relações de poder da época, a dinâmica entre a Câmara e a 
prefeitura municipal e a maneira como estava posta a participação política de então. O corpus 
documental analisado neste trabalho inclui as atas das sessões da Câmara de Vereadores, nos anos 
de 1947 e 1948, os primeiros de funcionamento da casa, bem como arquivos eletrônicos do 
Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba – TRE-PB. Tomaremos como base o conceito de Culturas 
Políticas de BERSTEIN (1998), BORGES (1991) e MOTTA (2009) para entendermos melhor os 
comportamentos políticos dos atores analisados. Nesse sentido, a partir da análise das discussões 
ocorridas na Câmara de Vereadores da capital paraibana, pretendemos compreender as relações 
de poder local, além de refletir sobre o modo como se concebeu a experiência democrática no 
município de João Pessoa.  
 
Palavras-chave: História Política; Redemocratização; Câmara Municipal de João Pessoa.  
 
Introdução  
 

Em 1945, com a queda do Estado Novo, o Brasil vivencia uma série de transformações 
na sua estrutura política, tendo início o chamado processo de redemocratização. Na época, o país, 
que acabara de sair de um regime ditatorial, vive um momento de efervescência política com a 
volta dos direitos políticos e das eleições, além da reorganização dos partidos e um significativo 
aumento da participação popular, seja através do processo eleitoral ou pela ação política em torno 
de associações, sindicatos e movimentos sociais. 

Na Paraíba, diante do contexto de restabelecimento da ordem democrática, as elites 
políticas dominantes do Estado se reorganizaram em torno dos partidos políticos e lançaram mão 
de novas práticas para se manter no poder. No que tange ao reordenamento das forças políticas e 
à reorganização do sistema partidário, a partir de 1945 percebemos uma substituição pouco 
significativa dos grupos dominantes de então2. A permanência das velhas práticas no modo de 

                                                           
1 Graduada em Licenciatura Plena em História pela Universidade Federal da Paraíba – UFPB. Mestranda do 
Programa de Pós-graduação em História (PPGH) pela Universidade Federal da Paraíba – UFPB e bolsista da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Nível Superior – CAPES. E-mail: carlaschayane@hotmail.com.  
2 Conforme explica Cittadino (1998, p. 28) o desmonte do Estado Novo não implicou substanciais alterações na 
estrutura de poder brasileira. No caso da Paraíba, as lideranças que ocupavam as principais agremiações políticas da 
época eram egressas do Estado Novo. 
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conduzir a política local, bem como dos mesmos agentes conduzindo tal processo apontam para 
uma problemática na construção do sistema democrático no Estado e consequentemente no 
município de João Pessoa.  

A respeito da capital paraibana, nos levantamentos realizados até aqui, constatamos certa 
ausência de trabalhos que tratem de sua história política, sobretudo se tratando do legislativo 
municipal. Este trabalho foi pensado para responder de alguma maneira a esta lacuna. Nesse 
sentido, buscamos verificar tal problemática no âmbito municipal no intuito de compreender as 
relações de poder local, além de refletir sobre o modo como se concebeu a experiência 
democrática no município de João Pessoa. Para tal, analisamos a atuação dos vereadores da 
capital paraibana no período entre 1947 e 1948 a partir das atas das sessões da Câmara Municipal 
de João Pessoa e dos arquivos eletrônicos do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB).  

Conforme aponta a perspectiva renovada da História Política, o estudo dos grandes 
homens e os seus feitos caiu em desuso, está ultrapassado, é preciso ir além da figura desses 
sujeitos. Sendo assim, buscamos entender esses agentes não de maneira a enaltecê-los ou exaltar 
seu heroísmo, mas compreendendo que eles são antes de tudo homens comuns. Vejamos a 
seguinte colocação: 
 

O que não podemos negar é a existência desse homem, ou mulher, que se destaca 
politicamente na liderança de um bairro, cidade, ou estado, pois ele é real, é histórico e 
é detentor do controle de certas transformações sociais e culturais, mas sem nunca 
deixarmos de observar que esse homem, ou mulher, não está só. Ele, ou ela, atua 
dentro de um grupo político, que é quase sempre, na mesma medida, detentor de tal 
poder que perpassa do público ao privado, e sem deixar de levar em conta que esse 
grupo atua dentro do meio social, interagindo direta ou indiretamente com a população 
local. E este caminho perpassa por uma linha muito tênue, onde qualquer escorregadela 
pode nos levar de volta à velha história política. (SILVA, 2017, p.20.).  
 

A proposta foi, portanto, perceber a posição social desses homens, como eles se 
articulavam em relação ao restante da sociedade, em torno de que elementos giravam seus 
discursos, quais elementos os influenciavam e os interesses por eles defendidos quando chegaram 
ao poder. 

Para entender a atuação dos agentes políticos analisados, utilizamos o conceito de culturas 
políticas, surgido na década de 1950 dentro da ciência política e apropriado pelos historiadores a 
partir da década de 1980. Segundo Berstein (1998), cultura política seria um conjunto de 
elementos e representações de uma determinada sociedade ou grupo. O autor enfatiza o caráter 
plural das culturas políticas e diz que elas estão estreitamente ligadas com a cultura global de uma 
sociedade. Já segundo Motta (2009), além de trazer novas perspectivas de interpretação dos 
fenômenos políticos, a cultura política propicia “a compreensão acerca da persistência de algumas 
atitudes e fidelidades políticas (p.9)”. Ainda segundo definição do autor, cultura política seria: 
 

“conjunto de valores, tradições, práticas e representações políticas partilhados por 
determinado grupo humano, que expressa uma identidade coletiva e fornece leituras 
comuns do passado, assim como fornece inspiração para projetos políticos 
direcionados ao futuro.” (MOTTA, 2009, p.21). 

 
 É importante ressaltar que o intuito deste trabalho não foi definir uma cultura política 
especifica para o contexto analisado, “mas identificar como os grupos políticos locais convergiam 
ou divergiam dentro de um ambiente eivado de disputas pelo poder local” (SILVA, 2017, p. 28). 
O conceito nos permitiu, portanto, entender as práticas políticas dos agentes analisados e a 
vinculação de tais práticas a uma determinada cultura política, seja ela liberal democrática, 
socialista comunista ou autoritária. 
 
Discursos e atuação política na Câmara Municipal  
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A construção deste trabalho se deu a partir do acesso ao arquivo da Câmara Municipal de 
João Pessoa e do contato com as atas das sessões da instituição, desde a sua abertura, em 19473. 
Para subsidiar esta pesquisa foram analisados dois livros de atas4, entre o período de Novembro 
de 1947 a Dezembro de 1948. O estudo foi feito a partir do entendimento de que a Câmara é um 
espaço de poder, na qual podemos percebê-lo legitimado a partir da fala, da ação e da influência 
dos vereadores que a compunham. Pois, segundo Pettigrew (1973) e Pfeffer (1981), citados por 
Van Dijk (2012, p. 63), “diálogos realizados com e dentro de instituições e organizações 
representam formas de interação institucional e, portanto, também exercem, apresentam, 
sinalizam ou legitimam uma variada gama de relações de poder”. Sobre as atas, vejamos a 
colocação de Esquinsani: 

 
“As atas elaboradas para / em / a partir de reuniões, podem ser qualificadas enquanto 
registros formais de um encontro promovido por um órgão, associação, entidade ou 
grupo de sujeitos, tanto com seus pares quanto subordinados, visando deliberar sobre 
assuntos de interesse comum ou repassar informações. Encaradas como potenciais 
documentos de valor jurídico, as atas têm a necessidade de consubstanciarem-se 
enquanto um fiel registro do que ocorreu na reunião (deliberações, decisões, 

discussões).” (2007, p.104).  
 
 A partir dessa definição, buscamos interpretar as atas analisadas neste estudo não apenas 
como um simples documento de registro, mas também a partir do contexto de sua produção, 
entendendo que elas foram produzidas a partir de determinada circunstância, rompendo, 
portanto, com a visão de neutralidade na escrita da mesma.  
 “Cheio de fé nos destinos do Brasil” (1947, p.1), assim foi caracterizado o discurso do 
recém-empossado vereador e presidente da Câmara Municipal de João Pessoa, Miguel Severino 
Bastos Lisboa, afirmando no momento estar feliz com a volta do país à legalidade5. A instalação 
da Câmara Municipal de João Pessoa, em 14 de Novembro de 1947, foi presidida pelo Juiz 
Eleitoral Manoel Simplicio que oficializou a posse dos vereadores eleitos no pleito de Outubro de 
1947. O quadro abaixo apresenta os eleitos nesta disputa eleitoral.  
 

Quadro 1 – vereadores eleitos nas eleições de outubro de 1947 

Vereador eleito Partido Número de votos 

Miguel Severino Bastos Lisboa UDN 555 

João Cabral Batista UDN 958 

José Betâmio Ferreira UDN 539 

Napoleão Rodrigues Laureano UDN 941 

Mario da Gama e Melo PSD 668 

José Clementino de Oliveira Júnior PSB 535 

Ranulfo de Oliveira Lima UDN 591 

Damasio Barbosa da Franca UDN 565 

Orlando Marinho Moura UDN 558 

Henrique Bernardo Cordeiro UDN 411 

                                                           
3 A existência da Câmara Municipal data do período colonial, segundo a página eletrônica da própria instituição. A 
abertura a qual me refiro em 1947 é a da instalação da Câmara Municipal no prédio que na época era a sede da 
Sociedade de Medicina da Paraíba, local que fica a frente da atual sede, a chamada Casa Napoleão Laureano, na Rua 
das Trincheiras. Em 1947 temos o retorno do legislativo municipal, que havia sido suprimido durante o Estado 
Novo (1937-1945).  
4 Existem três volumes de livros de atas referentes ao período de 1947-1948, no entanto, só utilizamos o primeiro e o 
último, pois o segundo livro estava danificado, impossibilitando as leituras.  
5 O vereador se referia à queda do Estado Novo, em 1945, o que propiciou o retorno do legislativo que até então 
havia sido suprimido pelo regime varguista.  
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José Lopes da Silva Sobrinho PSD 656 

Janson Guedes Cavalcante PSD 656 

Fonte: Quadro elaborado pela autora a partir de dados do endereço eletrônico do TRE-PB.  

 
 Os vereadores eleitos compuseram a primeira legislatura da Câmara Municipal de João 
Pessoa, que se deu do ano de 1947 a 1951. A composição partidária dessa legislatura seguiu a 
lógica estadual6, pois como vemos na tabela, há a predominância da União Democrática 
Nacional, seguida do Partido Social Democrático. Entre os doze eleitos, apenas um vereador não 
pertencia à UDN ou ao PSD, sendo do Partido Socialista do Brasil. Embora o prefeito eleito na 
capital fosse do PSD, a vitória dos vereadores da UDN foi considerável para fortalecer o partido, 
pois eles compunham dois terços da Câmara Municipal nessa primeira legislatura.  
 Na primeira sessão foram empossados os vereadores, e eleitos o Presidente, vice-
presidente, secretário e vice-secretário da instituição. Nesse primeiro encontro registrado em ata, 
percebemos alguns discursos enaltecendo o regime democrático, a figura do presidente da 
república e as forças armadas. Dias mais tarde, o presidente Gaspar Dutra (PSD) envia um ofício 
em agradecimento à Câmara pela lembrança.  
 A respeito dos primeiros dias de funcionamento da Câmara, de acordo com as atas, 
percebemos uma preocupação dos vereadores para com a organização e funcionamento da 
instituição. O então presidente da Câmara, Miguel Bastos, “expôs a casa a necessidade do 
Regimento Interno” (1947), depois de algumas discussões, os vereadores decidem adotar 
provisoriamente o regimento interno da antiga Câmara7.  
 Analisando as informações nas atas durante o período de tempo estudado e observando 
os discursos dos vereadores, juntamente dos dados do TRE-PB, percebemos certa dificuldade 
dos vereadores que não fossem da UDN em se pronunciar ou ter atendidos os seus pedidos. 
Percebe-se que os vereadores do PSD e o único vereador do PSB eram interrompidos em 
determinados momentos de fala ou não tinham suas ideias acatadas pelos demais, algo que 
remete a uma disputa partidária dentro da própria instituição.  
  Durante as sessões realizadas no legislativo municipal os vereadores aparecem discutindo 
sobre questões diversas. Encontramos muitas menções de pedidos que, segundo eles eram “em 
nome do bem comum”, tais quais: a abertura de postos médicos, o preço do pão, o preço das 
passagens nos bondes e estrutura das vias públicas. Notamos que essas questões estão muito 
ligadas a uma política assistencialista, em que o político aparece como o defensor da população 
carente que espera por algum auxílio.  

Os documentos sinalizam que os vereadores tinham uma espécie de reduto político, o 
vereador Cabral Batista (UDN), por exemplo, aparece sempre ligado às demandas do bairro de 
Cruz das Armas. Nos chama atenção também o fato do vereador solicitar à Câmara Federal a 
regulamentação de textos constitucionais que tratem de benefícios para a classe proletária e a 
defesa do mesmo em relação aos ferroviários do nordeste. Cabral Batista foi o vereador mais 
votado no pleito de 1947, talvez sua relação com esses setores tenha favorecido sua vitória.  

Uma estratégia dos políticos da época, de acordo com as novas configurações do sistema 
propiciado pelo processo de redemocratização, foi a de apelar para o apoio das massas, lançando 
mão de novas práticas.  

 
“As classes populares precisavam agora ser conquistadas, cooptadas, não que nesse 
momento elas significassem uma real ameaça ao poder estabelecido [...]. O voto é que já 
não era mais uma certeza inquestionável: ele devia ser atraído em troca de promessas 
que as massas desejavam ouvir. Estas, com o voto secreto passavam a ter um espaço 
garantido no jogo político.” (CITTADINO, 1998, p.55).  

                                                           
6 Ver quadros elaborados por Monique Cittadino em “Populismo e Golpe de Estado na Paraíba (1945-1964)”, 1998. 
p. 33 a 48. 
7 Devido à limitação deste trabalho e ao foco na análise das atas, não foi nosso objetivo investigar o Regimento 
Interno e discuti-lo aqui. Fica a hipótese para uma pesquisa mais aprofundada da instituição.   
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Foi através dessas práticas que o espaço de atuação das classes populares sofreu um 
aumento significativo. Existia uma relação de poder desigual entre os políticos e a população em 
geral, mas os políticos entendiam que essa estrutura poderia ser ameaçada. Nesse sentido, como 
vemos nas atas, alguns vereadores aparecem defendendo questões sociais reivindicadas pela 
população. Notamos também a presença de alguns setores da sociedade reivindicando melhorias 
nos seus bairros, empregos, entre outros.  

Nos debates transcritos nas atas percebemos também alguns posicionamentos que 
afetavam os projetos de lei ou influenciavam as tomadas de decisões. A exemplo da discussão da 
adoção da semana inglesa8 nos estabelecimentos comerciais, que foi adiada por algumas sessões e 
muito discutida na instituição e acabou sendo aprovada, quando o vereador Damasio Franca 
apresentou à Câmara um inquérito que mostrava que a maioria dos chefes de firmas comerciais 
eram favoráveis à adoção da mesma. Os interesses dos chefes comerciais foram atendidos e o 
projeto só foi aprovado após o seu aval.  

Sobre a relação do legislativo com o executivo municipal percebemos a princípio que os 
vereadores questionavam a prefeitura em vários momentos, lhes pedindo satisfação sobre a 
situação financeira do município, sobre os orçamentos, entre outros. A prefeitura apresentava 
constantemente relatórios sobre aspectos financeiros da capital.   

A relação entre a Câmara e a prefeitura renderam discussões calorosas, de acordo com os 
registros das reuniões. O legislativo era composto em sua maioria por vereadores da UDN, 
enquanto a prefeitura era ocupada pelo PSD, logo, as disputas políticas não deixaram de aparecer 
nas reuniões. Na ata quadragésima sétima sessão extraordinária realizada aos vinte e sete de 
fevereiro de 1948 a principal discussão é sobre a permanência de uma feira no bairro de Cruz das 
Armas:  

 
“A hora do expediente constou de um memorial dos habitantes de Cruz das Armas, 
apelando para continuação de uma feirinha que se realiza no bairro há mais de 
cinquenta anos, beneficiando os operários, extinta há poucos dias por ordem do senhor 
prefeito da capital. Sobre o requerimento assinado por mais de quatrocentos habitantes 
daquele arrabalde, usou da palavra o vereador Cabral Batista [...] a favor do memorial. 
O vereador Graciano Medeiros sugeriu que a Câmara apelasse ao Prefeito, afim do 
mesmo restabelecer a antiga feirinha. O vereador Gama e Melo explicou as razões 
porque o Sr. Oswaldo Pessoa mandara extinguir aquela feira, por motivos de higiene e 
também para salvaguardar os interesses da prefeitura quanto aos impostos” (1948).  

 

 Há uma discussão a respeito da permanência ou não da feira, enquanto os vereadores da 
UDN alegam defender o interesse dos trabalhadores e da população ao pedir a permanência da 
feira, Gama e Melo, vereador do PSD, justifica a ação do prefeito e se mostra preocupado com a 
situação financeira da prefeitura. 
 Em outro momento, salientando as disputas partidárias dentro da instituição, o vereador 
Cabral Batista aparece fazendo um apelo para resolução da situação de funcionários municipais 
demitidos pelo prefeito Oswaldo Pessoa por motivos políticos, segundo o vereador. Janson 
Guedes, do PSD, defende o prefeito, alegando que não foi por motivos políticos a demissão, pois 
segundo ele, dentre os funcionários demitidos havia vários pessedistas.  

São constantes as confusões em torno de questões partidárias. Os vereadores da oposição 
aparecem em vários momentos questionando as ações da prefeitura. O prefeito Oswaldo Pessoa, 
inclusive, foi acusado pela oposição de “espalhar na prefeitura um regime de terror e violência” 
(1948). Diante dessas discussões, notamos que os vereadores pareciam mais preocupados em 
defender seus correligionários do que questões coletivas, muitas vezes tomando decisões de 
acordo com a orientação do partido e não em função do bem comum.  
 

                                                           
8 A expressão semana inglesa se refere à jornada de trabalho limitada às 8 horas por dia, da segunda-feira à sexta e 
aos sábados, meio dia livre.  
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Considerações Finais 
  

Com base no material analisado, podemos perceber algumas questões sobre a dinâmica da 
política local, que vão desde a discussão de assuntos de interesses gerais, ao funcionamento da 
instituição, à disputa política partidária pelo lugar de fala e por interesses de bancadas distintas.  
 Em relação aos regimes anteriores esse período foi mais democrático, no sentido de 
permitir à população o acesso, ainda que limitado, à vida política, seja por meio do voto ou 
através da solicitação de demandas públicas, como é o caso dos vários memorandos de 
moradores dos bairros da capital solicitando melhorias e benefícios para as suas comunidades.  
 As discussões dos agentes políticos analisados, travadas no interior da instituição, nos 
mostram que em determinados momentos os debates foram acalorados por conta de questões 
partidárias. Percebemos também certa preocupação dos políticos em atender algumas demandas 
sociais, talvez pela pressão da população ou até mesmo para fortalecer seu reduto eleitoral 
visando uma futura reeleição.    
 Notamos certos elementos de uma cultura política partidária que determinava as ações 
dos sujeitos analisados. Além disso, percebemos na fala dos vereadores uma ação paternalista, de 
assistencialismo à população, quando estes muitas vezes se colocavam como “os defensores dos 
direitos dos mais pobres”.  

Haja vista a ausência de estudos a respeito da instituição, este ainda é um tema que precisa 
ser discutido a partir de outros aspectos. Fizemos aqui a tentativa de refletir sobre os discursos 
contidos nas atas, para mapear como se deu a experiência democrática no município e o que ela 
trouxe de novo em relação ao regime anterior.  
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REFLEXÕES SOBRE A LIDERANÇA RELIGIOSA E POLÍTICA DE D. JOSÉ 
MARIA PIRES A PARTIR DE SUAS VISITAS PASTORAIS À REGIÃO DO BREJO 

PARAIBANO NOS ANOS 70 DO SÉCULO XX 
 

Ana Cristina Nogueira da Silva1 
Naiara Ferraz B. Alves2 

 
 [...] a fé tem sua dimensão, ela é pessoal para com Deus, para 

com os mistérios da religião, mas ela tem uma dimensão histórica e tem 
que dizer a sua palavra sobre a organização do homem na sua 

caminhada histórica.  
(Dom Marcelo Cavalheira. Jornal Tribuna do Norte, 4 de 

setembro de 1983.). 
 

 Uma das questões que pretendemos discutir neste artigo é a relação entre as práticas 
ideológicas (culturais e religiosas de D. José Maria Pires, enquanto arcebispo da Paraíba na década 
de 1970) e a sua prática política enquanto líder espiritual. O cargo que assumiu, ainda, na década 
anterior, é de importante representatividade, mas é acima de tudo uma função religiosa, a 
diferença, portanto, nas ações do arcebispo D. José Maria Pires está na identificação de que tais 
ações vinculadas às práticas da Igreja Católica podiam e deveriam ser de ordem política social. Ou 
seja, a Igreja é para o povo e para a promoção de seu bem estar. 
 Destacamos que suas ações se configuram como praticas poder exercidas de acordo com 
as perspectivas da Igreja Católica colocadas durante o Concílio do Vaticano II, não há como não 
perceber uma preocupação com os pobres (isto pode ser observado em diversos trabalhos 
publicados que utilizaram e fazem citações diretas de entrevistas com o Bispo), mas ao mesmo 
tempo, se analisarmos os documentos da Igreja da época Dom José Maria Pires cumpriu com o 
que lhe foi proposto em 1965. Dessa forma, muitas de suas atitudes revolucionárias, seguiam o 
que estava sendo proposto pela Igreja. 
 A pesquisa, fruto dos resultados do projeto PIBIC3, se baseou em referências 
bibliográficas (em especial, teses e dissertações que contextualizam e tratam da vida e obra do 
Arcebispo), fontes documentais (presentes no Arquivo da Cúria Metropolitana), e a entrevista 
com o Padre José Florian (Belga que chegou à Paraíba, através de um convite do Arcebispo Dom 
José Maria Pires para trabalhar na evangelização das populações do interior do Estado-PB). 
Apesar da multiplicidade de fontes o que perpassa a nossa metodologia é a análise a partir do que 
foi produzido e do que foi deixado de ser dito, em especial, nos dados que encontramos na base 
documental, a proposta se configura como uma análise e identificação da cultura política4 
exercida pelo Dom José na Paraíba.  
                                                           
1 Graduanda de Licenciatura em História/ UEPB: pesquisadora de projeto de iniciação científica PIBIC 
2 Professora Mestre do Curso de Licenciatura em História pela UEPB/Campus III: orientadora PIBIC 
3 ALVES, Naiara Ferraz B. Análise da cultura religiosa e da valorização da ação comunitária através das 
pastorais, promovida pelo Arcebispo D.José Maria Pires na Paraíba: - décadas de 70 e 80 do século XX -. 
Projeto PIBIC, UEPB (2017-2018).  
4 “Criado na década de 1960, no âmbito da Ciência Política, o conceito de cultura política foi configurado 
inicialmente por Gabriel Almond e Sidney Verba ( KUSCHINIR, 2007, p. 19 apud GUEDES, 2012 ). A proposta 
original era formatar um conceito cujo manejo permitisse a combinação das perspectivas sociológica, antropológica e 
da Psicologia social no estudo dos fenômenos políticos.” ( GUEDES, 2012, p. 36). 
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O arquivo com as fonte primárias (Arquivo da Cúria Metropolitana), trata-se de um 
arquivo particular pertence a instituição Católica, apesar de aberto ao público e de estar 
disponível para consulta, tudo é questionado e  vigiado, mesmo, assim, entre o que está 
disponível podemos trabalhar com registros manuscritos referentes às Visitas Pastorais realizadas 
pelo Bispo na década de 1960. Trata-se de um conjunto documental com mais de 13 Termos de 
Visitas, onde o Bispo descreve as atividades realizadas, em especial de ação pastoral (como 
profissão de fé) e suas impressões sobre as paróquias em que esteve presente. A partir desta 
documentação identificamos a importância do Bispo para com as lideranças políticas locais das 
paróquias visitadas, já que nomeia a presença de líderes da região em várias de suas atividades 
destinadas às atividades eclesiásticas. Todo o poder simbolizado pelo cargo (apesar de 
eclesiástico) é observado na presença dos prefeitos e demais políticos locais, Dom José teve de 
conviver com práticas diferentes de cultura política, desde as relações com os coronéis 
latifundiários, aos políticos populistas (que se utilizavam do clientelismos), aos políticos de 
carreira que seguiram as ordens do Regime Militar como o governo de João Agripino (1965-
1971). Ele se adaptou as formas e as práticas da política Local, em prol das suas ações pastorais. 

A Arquidiocese da Paraíba foi representada, entre os anos de 1966 a 1995, por Dom José 
Maria Pires. As suas ações como representante da Igreja Católica foram além das práticas 
episcopais. Dom José Maria Pires, sabia da importância política de seu cargo e soube utilizar a sua 
representatividade e toda a sua simbologia como uma forma de atuar ativa e politicamente na 
Paraíba dos anos de 1970, lutando por aquilo que considerava correto, ao mesmo tempo, em que 
seguia as normas do Concílio do Vaticano II, seria o arcebispo alguém que seguia a nova forma 
de pensar e agir da Igreja Católica comandada pelo Papa João XXIII.  Ele foi um Arcebispo 
engajado com a ação Pastoral em especial, em relação às pessoas, consideradas mais carentes.  

O autor Vanderlan Pereira (2012), descreve em sua dissertação a biografia de José Maria 
Pires que nasceu em Córregos, distrito do município de Conceição de Mato de Dentro, Minas 
Gerais, em 15 de marco de 1919. Tinha uma origem humilde, seu pai, Eleutério Augusto Pires era 
um descendente de português e trabalhava com carpintaria já a sua mãe () era descendia de 
ciganos e africanos, e, exercia trabalhos domésticos. Seus pais tiveram seis filhos que cresceram 
em uma casa bastante simples, o sentimento religioso católico foi transmitido por seu pai, que 
rezava com seus filhos todas as noites.  

Com dez anos de idade, em 1929, José Maria Pires, foi morar com sua madrinha, onde a 
auxiliava com tarefas domésticas. Pouco tempo depois recebeu a notícia do falecimento de sua 
mãe. Seu pai por não ter condições financeiras divide seus filhos para morar com familiares, José 
Maria Pires continuou a morar com a madrinha, que reuniu suas economias para mandar-lhe para 
estudar no Seminário em Diamantina.  

José Maria Pires que segundo ele viveu no seminário dos onze anos aos vinte dois anos de 
idade. A entrada dos estudantes nos seminários era geralmente entre 11 e 12 anos de idade, no 
qual, eram mantidos em regime internado. Nos seminários diocesanos a formação era Tridentina 
e conservadora, o período de formação se dava por duas etapas: seminário menor, que se tinha 
uma formação básica (ginásio) e seminário maior, que era uma formação de filosofia e teologia. 
José Maria Pires entrou com onze anos no seminário menor de Diamantina, no qual, realizou 
seus estudos do ginásio. 

Conforme Pereira (2012) após o Concílio de Trento, as formações nos seminários 
diocesanos ficaram mais capacitadas e também havia uma comoção, por parte da Igreja, que os 
internos fossem mais fraternos. A Igreja Católica exigia que houvesse um maior 
comprometimento com relação à convivência sacerdotal, ou seja, que os sacerdotes em formação 
tivessem respeito uns com os outros, mas dificilmente este fato ocorria. Na Instituição de 
Diamantina, José Maria Pires enfrentou conflitos comunitários e enfrentou dificuldade por ser 
negro. Já que, no seminário a predominância era de pessoas brancas. A sua cor será uma das 
questões que irá  perpassar por toda a sua formação e carreira. Um padre, depois um bispo negro 
que fará a diferença na sociedade. 



 

e-ISSN: 2359-2796, v. 18, n. 1, 2018. XVIII Encontro Estadual de História – ANPUH-PB 

 

503 

Sua formação em Diamantina foi orientada por padres Lazaristas que davam mais ênfase 
aos estudos de autores com origem francesa. Particularmente José Maria Pires dedicou-se mais a 
leitura do Imannuel Kant.  Segundo Pereira (2012) a Igreja Católica era contra os escritos de Karl 
Marx. Existia uma campanha que difamava o sistema comunista. Os estudos sobre o filosofo 
estavam comprometidos por uma interpretação que nascia de um contexto de intolerância às 
ideias socialista. Destarte, os seminaristas estudavam estes escritos, assim, como estudavam 
outros autores sem aprofundamento nos estudos.  

Desta forma, percebe-se que a formação de José Maria Pires foi bastante conservadora. 
Ele foi ordenado Padre, em 20 de dezembro de 1947. Iniciou sua vida sacerdotal como auxiliar 
na formação de novos sacerdotes no seminário de Diamantina. Depois foi Vigário de Travessões 
Guanhões. Tornou-se Líder Espiritual do Povo de Curvelo, em 1947, onde exercia práticas 
inovadoras no meio pastoral, nessa época ele já exercia atividades sociais junto com um grupo de 
pessoas que dava Assistência para as crianças de rua, que era conhecido como Associação das 
Damas da caridade. 

Foi sagrado Bispo da Diocese de Araçuaí, no estado de Minas Gerais, em 22 de setembro 
de 1957, quando estava à frente desta Diocese, participou do Concílio Ecumênico Vaticano II5, 
que foi convocado pelo Papa João XXIII. Posteriormente foi sagrado Arcebispo da Arquidiocese 
da Paraíba. 

Segundo Pereira (2012) o papa João XXIII desde o início do seu pontificado percebeu 
que era o momento da Igreja Católica se posicionar com assuntos relacionados com política e 
economia. E não somente com assuntos relacionados a doutrinária. Assim o “[...] Concílio, pela 
primeira vez na história, era “dogmático” sem combater nenhuma heresia.”  (PEREIRA, 2012, 
p.56) mas era voltado para debater assuntos relacionados com sociedade e seus problemas. Pois 
para o papa a Igreja Católica precisava se preocupar com os problemas que estava ocorrendo na 
sociedade. E é nesta perspectiva que D. José Maria Pires, identificou a Igreja da qual gostaria de 
fazer parte e contribuir. 

Enquanto a maioria dos Bispos estava fora, devido ao Concilio, no Brasil configurava-se 
o Golpe Militar de 1964: “[...] o golpe de 64 significou mudanças muito mais profundas e 
estruturais na organização sócio-político-econômico do país, na medida, que, foi o responsável 
pelo fim do Estado Populista e pela implantação de uma nova forma de Estado: o Estado 
Autoritário. [...]” (CITADINO, 2006, p.115-116). Segundo Christillino (2016), uma das principais 
bases de apoio ao Golpe de 1964 foi o latifúndio. No início dos anos 1960, os focos de tensão no 
campo aumentavam de norte a sul no Brasil. Crescia o questionamento do latifúndio e também a 
pressão sobre as arcaicas relações de trabalho, vinculadas, ainda ao desfecho do sistema 
escravocrata, que oprimia o campesinato. E é em meio a estes conflitos que D. José Maria Pires 
chega à arquidiocese da Paraíba. Dessa forma, o Concílio do Vaticano II, auxiliou o líder religioso 
a encontrar uma forma de auxiliar o homem do campo. Através da ação pastoral, que passava a 
ter um caráter de auxílio aos cristãos vinculado às questões sociais além da perspectiva educativa 
e vigilante já empregada pela Igreja. 

O autor França (2014)6 trabalha na sua dissertação com a relação entre a Igreja e as 
questões em torno da terra, na região geográfica que abrange a Diocese de Guarabira-PB (os 
municípios da região Agreste do estado da Paraíba). Parte do princípio de que a Igreja Católica 
teria passado a lutar ao lado do campesinato e contra a oligarquia latifundiária. Uma opinião bem 
forte e determinada.  

Antes de concordar integralmente com o autor, ressaltamos que na realidade estamos 
diante de duas questões diferentes, porém não indissociáveis. Para a Igreja uma questão seria a 
luta por terras para a agricultura familiar outra um embate direto com os latifundiários. Nos dois 

                                                           
5 Concílio do Vaticano II 
6 FRANÇA, Diêgo Pessoa Irineu de. A ação pastoral da igreja católica de Guarabira na luta pela terra em Alagoa 
Grande-PB / Diego Pessoa Irineu de França.- João Pessoa, 2014. (Disserteção defendida no PPGGE/ UFPB) que 
destaca a ação da Igreja Católica no processo de assentamento rural na Região Agreste da Paraíba. 
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casos observamos os reflexos do Concílio do Vaticano II, mas de uma forma mais expressiva 
questões levantadas durante a realização das Conferências do Episcopado latino-americano – 
CELAM, em Medelín na Colômbia (1968) e em Puebla no México (1979). Segundo França 
(2014), estes eventos marcaram a nova prática da Igreja Católica: referente a uma opção 
preferencial pelos pobres e oprimidos, não mais numa perspectiva de caridade como era guiada a 
ação pastoral até então, mas com fundamento na ideia de (auto)libertação dos sujeitos 
(auto)organizados. (p.47).  

As Conferências definiram três ações/ compromissos com os quais a Igreja deveria se 
comprometer para aderir a uma perspectiva de liberdade. O essencial seria trocar a caridade 
(presente desde a Igreja Medieval) por ações que promovessem a sobrevivência (liberdade), daí 
uma relação estreita entre esta ala da Igreja e as Lutas camponesas, já que tendo a terra e a 
educação necessária para a plantação o homem pobre poderia sobreviver dela.   

 
A primeira ação importante constituiu no cumprimento da “missão profética” 
de denunciar as graves injustiças verificadas no continente (Igreja pé no chão); 
(...) “evangelização conscientizadora” e “libertadora” que se fundamentasse no 
evangelho como texto que permitiria a luta pelos direitos e não apenas 
resignação diante da opressão.(...) Em terceiro lugar, exigia-se da Igreja gestos de 
pobreza e de mudança estrutural, pois ela não poderia assumir a defesa dos 
oprimidos e cumprir sua missão profética, sem estar em conformidade com as 
palavras do evangelho que pressupunha uma opção pelos pobres. O pobre aqui 
entendido teológicamente como o fruto do “pecado bíblico” que deveria ser 
combatido pelos cristãos (BOFF, 1980). Portanto, era necessário mais que falar 
em uma Igreja dos pobres, a Igreja deveria ser uma “Igreja pobre” e agir no 
meio dos povos oprimidos (GUTIERREZ, 1985). (FRANÇA, 2014, p. 50).         

 

 O texto de França (2014) passa a demonstrar através de depoimentos e entrevistas de 
jornais da época, como o Bispo auxiliar da, então, recém-criada Diocese de Guarabira, D. 
Macello Carvalheira , atuação de acordo com a teologia da Libertação e concordava com as 
posturas e perspectivas de Dom José em relação ao auxílio educativo dos cristãos. 
   

A influência da Igreja católica foi historicamente importante nas lutas dos 
camponeses em todo o estado paraibano. Se nos referirmos especificamente à 
mesorregião Agreste-PB, observaremos que a grande maioria dos 
assentamentos, derivados da luta pela terra, expressam as marcas deixadas pelo 
apoio eclesial da Igreja Católica. Essa evidência pode ser constatada facilmente 
ao observarmos o número de assentamentos que carregam os nomes de 
religiosos militantes da luta e/ou de santos cultuados pelo catolicismo popular. 
(FRANÇA, 2014, p.57) 

 

A entrevista é um recurso interessante, que resgata uma narrativa do passado, em geral, 
perpassada pela emoção do narrador, mas que trás as perspectivas e propostas de análises de 
testemunhas do processo, como no caso do Padre José Floren7, que participou de algumas Visitas 
Pastorais realizadas por Dom José Maria Pires à Região do agreste e Brejo paraibano nos anos 70 
e 80 do século XX. 

 A entrevista foi realizada na casa do entrevistado, em Solânea, o Padre José Floren (hoje 
atuando na cidade  vizinha de Arara, no Memorial ao Padre Ibiapina), tem a nacionalidade belga e 
veio para o Brasil após um convite da Igreja Católica, na pessoa do Bispo Dom José Maria Pires 
que mencionou no Concílio do Vaticano II, a escassez de religiosos nas regiões interioranas do 
Brasil, motivando a vinda do então jovem Floren para a Paraíba.Afirma:   

 
Eu cheguei no Brasil foi a pedido da Igreja, a pedido também de Dom José 
Maria Pires, que no tempo Concilio Vaticano II andou lá para Europa, para 

                                                           
7 Entrevista realizada no dia 28/04/2018, com o objeto de entendermos a relação do Arcebispo Dom José Maria 
Pires com os párocos que o acompanharam em visitas pastorais. 
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Itália, para Roma, mas visitou também os seminários lá na Bélgica e também na 
França e também na Espanha, pedindo ajuda porque tinha poucos padres aqui. 
Então foi, foi além desse é. Por meio, desse convite, como resposta, que eu me 
coloquei a serviço da Igreja aqui no Brasil. (Trecho da entrevista com o Padre 
José Floren em 24/04/2018) 

 
 Segundo Floren relatou, a receptividade ao Arcebispo era plena e unânime, apesar, de 
suas ações atingirem, diretamente a elite latifundiária a simbologia de seu cargo religioso/político 
evitava possíveis conflitos e desagravos diretos com os líderes locais, era comum que visitas em 
cidades da região do Brejo, fossem marcadas pela presença de mais de um prefeito, em especial 
quando da sua chegada.  

As visitações tem duas funções essenciais, uma de vistoria (como o próprio nome nos 
indica, a outra de ação pastoral, o que significava, desde a observação das questões internas e 
litúrgicas da Igreja (detalhes como a forma das capelas, a presença e a qualidade da pia batismal) 
quanto da congregação dos fiéis, com a comunhão, crismas e casamentos. Sua fala era em torno 
do progresso e desenvolvimento social, para que o homem do campo tivesse como sobreviver da 
terra. 

De acordo com as autoras Silva e Nunes (2017) Dom José Maria Pires foi um 
personagem muito importante dentro contexto histórico, visto que durante o Regime Militar fez 
fortes críticas publicamente contra o governo regente. Mesmo sendo um líder religioso lutou ao 
lado dos trabalhadores rurais em conflitos de disputas de terras contra os latifundiários. Convém 
ressaltar que Dom José sempre 

 
[...] manteve uma posição de radicalidade na defesa dos direitos humanos, 
manifestando denúncias e sentimentos de repúdio a violação de tais direitos por 
meio de sermões, cartas pastorais, declarações nos jornais, além de comparecer nas 
comunidades injustiçadas. Por esse engajamento pastoral e crítico das 
arbitrariedades cometidas pela classe dominante e o governo dos militares, Dom 
José chegou a ser intitulado por esses setores como sendo comunista e subversivo 
(SILVA e NUNES, 2017, p. 318)  

 
Entre as várias ações citadas acima a nossa pesquisa se delimita nas visitas que Dom José 

Maria Pires realizava nas comunidades. Contudo, era nas visitas que a maioria das suas práticas 
religiosas e políticas se destacavam. Conforme o Padre José Floren, o Arcebispo tinha uma 
preocupação de visitar as paróquias de sua Diocese a cada três anos. O que torna se destaca nas 
Visitas Pastorais, era o fato de que Dom José Maria Pires não fazia as realizava, apenas para fins 
eclesiásticos, mas para verificar como se encontrava a situação de seu povo. Assim o Padre José 
Floren diz que entre as principais lembranças, estava a presença do dom José Maria Pires nas 
paróquias, média visitava cada paróquia do estado à cada três anos, sendo recebido pelos políticos 
mas, voltado para a população em geral da cidade e de localidades próximas: 
 

As minhas principais lembranças pensando hoje no passado o quê, que ficou na 
memória, na minha cabeça era... Dom José fez questão de visitar todas as Paróquias 
de três em três anos. Ele passava um final de semana nas Paróquias, passava o 
sábado é sexta-feira à tarde, a noite, o sábado o dia todo e o domingo até o meio-dia 
ou menos, passava de três em três anos em todas as Paróquias. Aí, ele fez questão 
de se encontrar não somente com o povo da Igreja, das comunidades, pastorais, das 
forças viva da Igreja, mas sempre fez questão também de se encontrar com outras 
lideranças na cidade, por exemplo, aqui na região zona rural, ele sempre convidou 
também, ô, ô, a direção do sindicato, sindicatos, dê... dos trabalhadores rurais e 
também os vereadores políticos na medida do possível também sempre fez questão 
de se encontrar e falar sobre a, a situação do povo. (Trecho da entrevista com o 
Padre José Floren em 24/04/2018) 

  
Nas visitas Dom José Maria Pires visitava as dependências da Igreja Matriz de Guarabira, 

fazia uma pequena reunião com o pároco, celebrava missas, realizava a cerimônia da crisma, além 
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de casamentos e da verificação dos livros das igrejas. No documento também se destaca a 
preocupação do Arcebispo com relação a população. Podemos perceber sua impressão quando 
faz uma visita a Cidade Guarabira e ao visitar um bairro afastado do centro, assim Dom José 
discorre:  

Socialmente “porem” [sic], há uma situação de verdadeira miséria em alguns 
pontos da cidade, sobretudo no bairro do rosário. Torna-se urgente, mais 
urgente do que a criação das dioceses, mais “tôdas” [sic] as forças vivas de 
Guarabira e planejar um trabalho de preocupação social dos bairros mais 
pobres. Importa criar novos centros de vida religiosa e construir novas 
paróquias tão logo seja possível[...] (Visita Pastoral de Guarabira: 14 docs. C: 
a/11 A3. Pasta – 20.)  

 

Percebe-se que, embora esteja fazendo uma visita pastoral (o que poderia ser feito, 
apenas, como uma visita formal da Igreja, como determinam as atividades do Bispo) a sua 
preocupação é maior com os problemas das pessoas pobres da cidade. Observamos no 
documento a determinação do Bispo que se fizesse um trabalho no âmbito social para ajudar as 
pessoas menos favorecida da cidade (os casebres ladeavam as cidades).  

A ação iria além da missão religiosa, a Igreja deveria estar presente na casa das pessoas, na 
educação, e como uma promotora de auxílio ao próximo que ultrapasse o auxílio espiritual.   

 
[...] Então quando o Bispo chegava ele sempre foi recebida com.... em clima de 
festa, em clima de festa, foi esperado assim. Depende do Vigário, da paróquia, da 
época também, do tempo, se era tempo bom, mas era com uma caminhada chegava 
assim no início da cidade, numa rua, um lugar simbólico as vezes e andava a pé com 
o povo para a Igreja, aí era uma palestra, assim, de boas-vindas do padre, do povo e 
ele também agradecendo a acolhida , aí visitava também a Igreja Matriz, mas ele 
sempre fez questão, fez questão  também de andar na periferia da cidade para não 
se limitar só ao centro da cidade. Depois até escreveram um livro com este título é 
juntando algumas é pregações, reflexões de Dom José e deram o dê título: do 
Centro para a Margem. Enton dá uma valorização a este povo que estava a margem 
na periferia, nas ruas mais pobres. E aqui nas visitas que eu acompanhei nas 
paróquias onde eu era vigário e nas cidades vizinhas, sempre ele insistiu vamos 
também conhecer, é, esses lugares mais afastados, vamos fazer uma visita a cadeia, 
vamos fazer uma visita, é, ao Sindicato e assim por diante. Então isso marcou muito 
também, assim. Ah! Se a gente compara com os dias de hoje tá muito diferente a 
nossa Igreja mudou bastante neste sentido. Aí, eu que quero agradecer o tempo que 
eu vivi, que eu conheci Dom José, assim, está Igreja nos anos do passado eu sinto 
até certa saudade deste tempo. (Trecho da entrevista com o Padre José Floren em 
24/04/2018) 

 
O Arcebispo empenhava-se em dar assistência aos mais necessitados, sempre procurava 

meios para desenvolver projetos que amenizassem os problemas sociais que assolava o cotidiano 
da população paraibana. Com relação aos projetos podemos citar como exemplo a Operação 
Gota d´agua, Igreja Viva e o Centro de defesa dos Direitos Humanos da Arquidiocese da Paraíba. 
A conjuntura de suas ações, práticas, discursos e os espaços de poder utilizados pelo arcebispo 
Dom José Maria Pires, demonstram que suas ações políticas são descritas como atitudes de ação 
em prol dos menos favorecidos, mas a partir da utilização de toda a estrutura física e simbólica da 
Igreja Católica, ações corajosas, mas, também, de coalização política já que deveria negociar, em 
muitos dos casos de luta e resistência dos homens do campo, com os donos de latifúndios.  

Uma política que agradava parte da população e que exigia do Arcebispo capacidade para 
o diálogo com a elite Rural paraibana, e, assim, conseguiu não ser diretamente (fisicamente) 
atacado e garantiu (com a força de seu cargo religioso) o respeito das lideranças. Outra 
característica da sua atuação política/administrativa é a perspectiva pedagógica de sua atuação 
enquanto líder religioso. 

Além de professar a necessidade da educação para a melhoria e sobrevivência dos mais 
necessitados, Dom José Maria Pires, através de suas publicações oficiais: palestras e discursos 
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proferidos sejam no púlpito da Matriz, de uma universidade, na Rádio local, procurava instruir a 
população sobre os temas mais diversos possíveis. Mantinha sua ação pastoral dissertando sobre 
a doutrina católica e a postura dos cristãos, mas abordava questões como a relevância da 
educação para a população carente.  

Observamos na série documental presente no Arquivo da Cúria Metropolitana da Paraíba, 
intitulada: Documentação dos Bispos, Sub-série: Pronunciamentos ( Artigos/ Menssagens), com 
487 textos produzidos pelo arcebispo, que versão sobre uma grande variedade de assuntos, 
podendo ser subdivididos em cinco grande conjuntos: 1. Questões referentes a doutrina cristã; 2. 
Questões sociais; 3. Opiniões sobre a conjuntura política nacional e internacional; 4. A relação 
entre a Igreja e a Educação; 6. Outros.     Documentos disponíveis que podem e devem ser 
utilizados pelos pesquisadores para novas analises e referências às décadas de 70; 80 e início dos 
anos 90 do século XX. Textos amplamente divulgados pelo Jornal “A Imprensa”, o Jornal “O 
Norte” ou coletados mediante seus discursos em atividades públicas.   

Dom José Maria Pires, atuou politicamente como um homem de ação pedagógica e 
coalização parlamentar, já que seu partido era a Igreja Católica, procurou dialogar e educar os 
partidos políticos para a promoção social da população carente da Paraíba.  
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A MORTE E A COMOÇÃO NA ELEIÇÃO DE 2014: UMA ANÁLISE DOS USOS 
POLÍTICOS DA MORTE DE EDUARDO CAMPOS NOS DISCURSOS DO HPEG 

DO PSB 
Alex Pereira da Silva1 

 
Resumo: Este artigo tem por finalidade apresentar as primeiras impressões que veem-se 
construindo, em uma pesquisa de qualificação stricto sensu (no campo da historiografia), sobre as 
investidas discursivas que se dirigiram à Eduardo Henrique Accioly Campos, então 
presidenciável, após sua morte na eleição de 2014. Partindo desse pressuposto, basear-nos-emos 
metodologicamente na análise dos HPEG do PSB, respectivamente apresentados em TV aberta 
nas datas: 19/08/2014, 21/08/2014 e 02/09/2014; desta forma, partimos de um suporte teórico 
que problematiza os fenômenos políticos para além das ações ou personalidade envolvidas, 
basicamente, sob a base das estruturas imaginárias e históricas que traçam legitimidades ou 
impedimentos, em suma no conceito de cultura política. Dito isto, buscaremos perceber as ações 
do PSB, nesses três HPEG´s que evocaram uma imagem de Eduardo Campos tendo como 
pretensão ascender ao poder, via conquista de sufrágios. 
 
Palavras-chave: Eduardo Campos; Eleições; Espetáculo; Poder. 
 
INTRODUÇÂO 
 

Este artigo tem por finalidade apresentar as primeiras impressões que veem-se 
construindo, em uma pesquisa de qualificação stricto sensu (no campo da historiografia), sobre as 
investidas discursivas que se dirigiram à Eduardo Henrique Accioly Campos, então 
presidenciável, após sua morte na eleição de 2014. Apesar da ocorrência do referido evento se 
marcar em um curto espaço de tempo com relação a nossa análise, buscaremos traçar os 
elementos que compõem e criam permissividade a circunstâncias trágicas converterem-se em 
fenômenos políticos, por ventura disso, servindo como um importante componente para a 
aspiração ao poder, constituinte do período de um processo eleitoral. 

Diante deste objetivo geral, metodologicamente, traçaremos nossa rota de investigação 
lastreados nos Horários Políticos Eleitorais Gratuitos (HPEG) do Partido Socialista Brasileiro 
(PSB), do qual Eduardo Campos já havia lançado a candidatura como postulante à presidência da 
república junto à ex-ministra do meio ambiente Marina Silva. Dos programas do HPEG, 
elencamos os que foram apresentados em rede nacional, respectivamente, nos dias 19/08/20142; 
21/08/20143; e 02/09/20144. 

                                                           
1 Graduado em História na Universidade Estadual da Paraíba. Mestrando no Programa de Pós-Graduação em 
História na Universidade Federal de Campina Grande (PPGH-UFCG). E-mail: aleks1928@hotmail.com  
2 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=K3mio0VAlXA&t=170s>. Data da última consulta 
05/07/2018. 
3 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=nWoEXe21jUw&t=225s>. Data da última consulta 
05/07/2018. 
4 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=kjccXi-MQKo&t=417s>. Data da última consulta 
05/07/2018. 
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Pautando-se nestes componentes iniciais, salientamos que nossa pesquisa se inscreve 
nos estudos da nova história política e tem como base de análise os entornos daquilo que se inscreve 
nos aparatos de poder. Nessa mesma via, pautar-nos-emos em autores que problematizam a 
política para além dos “centros de ação”, direcionando-nos assim, para a economia de símbolos e 
significados que se constitui aos entornos das práticas políticas efetivas, contornadas pelos 
elementos que compõem o imaginário político e condições contextuais concretas, sobretudo, no 
que tange à ideia de “cultura política”. 
 
1. A mácula de um facto que marcou uma história para o “fim” em vida e o “nascimento” 
de uma morte para a política 

 
Parecia tudo ocorrer como “os conformes” na corrida presidencial de 2014, como já 

vinha incidindo desde a primeira eleição de Fernando Henrique Cardoso, o clima estava 
polarizado entre duas principais forças5. O PT (Partido dos Trabalhadores), a situação, com a 
candidata à reeleição Dilma Rousseff traçava um forte embate com o principal partido da 
oposição (Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB), encabeçado por Aécio Neves – então 
membro efetivo do senado. Nesse “choque de gigantes” alçava-se como postulante à presidência 
o ex-governador de Pernambuco Eduardo Henrique Accioly Campos (neto do, nacionalmente 
conhecido, Miguel Arraes) junto à ex-ministra do meio ambiente Marina Silva (terceira colocada 
das eleições presidenciais de 2010 – computando mais de 20% dos votos na ocasião). 

Uma chapa então inusitada pelas suas contradições. O progressista pernambucano 
(quando ministro da ciência e tecnologia, manifestou-se a favor das pesquisas com o uso de 
células-tronco); junto à conservadora acreana, membra da Igreja assembleia de Deus. Todavia, os 
dois congregaram-se em prol da proposta de uma “nova gestão política” e com a promessa de 
não buscar o “poder pelo poder”. Assim caminhou essa campanha, dessas duas faces tão 
marcadamente distintas, até a segunda semana do mês de agosto de 2014. 

No dia 13 de agosto de 2014, logo após cumprir um compromisso já tradicional na 
agenda de campanha presidencial, como 4° candidato a conceder uma entrevista no Jornal 
Nacional na noite anterior (12/06/2014), uma notícia atravessou o território continental do Brasil 
com a “rapidez de um click” e de muitas chamadas ao vivo (em rádio e televisão), nas manchetes 
dizia-se: cai um Jato Cessna 560XL, vitimando 7 pessoas, pela manhã, na região do Guarujá-SP - 
das pessoas vitimadas estava incluso o presidenciável Eduardo Campos6. 

 Um sentimento de clamor emergia daquele fato e, podemos dizer que o contexto criado 
por essa narrativa de morte poderia oferecer novos simbolismos e aspirações ao mundo da vida – 
que foram rapidamente reclamados pelos “supostos herdeiros políticos” de Eduardo Campos. 
Então assim, abria-se uma cortina para o exercício das atividades da vida política que viria a ser 
investida de novos significados. Abre-se assim a antessala do espetáculo do poder político que foi 
trabalhado em várias instâncias das quais, por motivo de recorte, trabalharemos os horários 
eleitorais de propaganda obrigatória já explicitados na introdução. 
 
2. “E eis que as vestes de Thanatos forram as intenções dos vivos”: Narrativas Políticas 
no Espetáculo da morte. 

 
Não demorou muito para esse facto ganhar visibilidade mundial, o que não poderia ser 

diferente em uma sociedade hiperconectada. Ganhando tal repercussão, a corrida eleitoral daquele ano 
passou a ganhar novos contornos de possibilidade, inclusive de uma “quebra real da bipolaridade 
política” já mencionada. O “PT versus PSDB” encontrava-se em potencial ameaça. Neste 

                                                           
5 Disponível em <http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2014/07/bvelha-polarizacaob-sufoca-terceira-no-
inicioda-campanha.html > acessado pela última vez dia 06/09/2017. 
6 Disponível em: <https://www.cartacapital.com.br/politica/eduardo-campos-estava-em-aviao-que-caiu-em-santos-
9376.html >- acessado pela última vez dia 06/07/2018.  

http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2014/07/bvelha-polarizacaob-sufoca-terceira-no-inicioda-campanha.html
http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2014/07/bvelha-polarizacaob-sufoca-terceira-no-inicioda-campanha.html
https://www.cartacapital.com.br/politica/eduardo-campos-estava-em-aviao-que-caiu-em-santos-9376.html
https://www.cartacapital.com.br/politica/eduardo-campos-estava-em-aviao-que-caiu-em-santos-9376.html
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contexto foi apresentado, no dia 19/08/2014, no horário político eleitoral gratuito, um programa 
bem sugestivo para a indicativa relação que propomos entre morte e política. 

Com uma duração de aproximadamente dois minutos (bem normal para a ocupação nas 
cotas de tempo, no sistema de “divisão real”, dos partidos políticos menores no HPEG 
brasileiro), esse programa trouxe colocações muito bem direcionadas para as intenções a serem 
problematizadas por nossa análise. Em primeira vista, atenta-se para a fita situada logo acima 
(lado direito da tela), essa que perpassa por toda a extensão do programa eleitoral. Mas o que esse 
símbolo poderia significar, evidentemente, pelo crivo da semântica política? Primeiramente um 
traço simples, o sentimento pela perca de uma vida, o Luto. Contudo, não podemos deixar de 
conciliar a mescla das nossas impressões com as finalidades políticas, afinal a mensagem que esse 
luto carregou mesclava o negro com o verde e amarelo. Não duvidando da empatia que morte 
evoca, como única certeza da vida biológica, ela tende a nos unificar enquanto mortais em carne, 
assim, podemos inferir que a empatia com o indivíduo (humano) Eduardo Campos foi 
inconteste. Todavia, podemos elencar uma dúvida: seria assim tão nítido o mesmo sentimento 
pelo político Eduardo Campos? Talvez seja algo a ser problematizado pois, Segundo Fernandes e 
Chagas (2015, p.79), O candidato Campos (PSB) era desconhecido antes da morte para 42% do 
eleitorado. 

Seguindo os outros aspectos do HPEG referido, podemos perceber alguns traços que 
são comuns nas narrativas de espetáculo e de consumo em uma direção ao poder, especialmente 
com a mística de uma Ilusão Biográfica. Uma imagem é impressa e composta de coerência, sem as 
contradições da vida efetiva; a serenidade, a sobriedade e a certeza que são perpassadas pela 
imagem do político Eduardo Campos encobre todos os traços e contradições que marcam a 
existência corpórea de um humano qualquer, em outras palavras, sua superfície ganha um novo 
contorno espetacular. O espetacular como “(...) a afirmação da aparência e a afirmação de toda 
uma vida humana, socialmente falando, como simples aparência (DEBORD, 2003, p.16). O 
espetáculo entra como afirmação de perfeição do ideal (o político afirmado) frente ao real – 
humano: descaracterizado, desfragmentado, perpassado pelas “incoerências coerentes” do viver 
demasiadamente a vida humana. 

Vemos assim, uma relação marcada por um político que vai tentar suplantar, claro que 
exclusivamente nas incoerências e falhas, o homem Eduardo Campos. O conjunto espetacular 
que vai estabelecendo essa relação constrói alguns paralelos, em primeiro ponto a afirmação de 
uma nova política como colocava o próprio (sempre em uma conjugação na primeira pessoa do 
plural – pensando alianças para o projeto de poder):  

 
Nós precisamos simplificar o Brasil. Dizer sim a saúde, e a gente tem que encontrar o 
caminho de dizer não ao desperdício... aproximar o estado da sociedade. Nós queremos 
cuidar do meio ambiente... não à corrupção, não a 39 ministérios. Não vamos desistir 
do Brasil. É aqui que vamos criar nossos filhos. É aqui onde temos que criar uma 
sociedade mais justa (HPEG-PSB, 19/08/2014). 

 
Destaca-se então um conjunto de elementos de grande importância, nas falas de 

Eduardo Campos, que foram compiladas nesse recorte. A estratégia discursiva latente com a 
atitude de expor/marcar/afirmar uma crise que vinha-se alimentando, socialmente e 
politicamente, das manifestações de 2013, basicamente composta por diversos segmentos que 
implodiram diversas insatisfações reais da população, mescladas com ações efetivas dos veículos 
da mídia hegemônica, as vezes em consonância com as mídias alternativas, outras em dissonância; 
a separação entre estado e sociedade como crítica, e transformação disso como promessa e 
finalidade para um Brasil desejado por ele de seus pares (o nós não nos deixa mentir); a 
necessidade de cuidar do patrimônio natural do Brasil (como no início afirmou a mesmo 
imperativo dirigindo-se ao patrimônio humano) deixando explícito que isso não estava sendo 
feito – como recurso retórico a linguagem nos oferece uma explicação simples: a necessidade 
brota da ausência do ser-para-si (o que deve ser) em relação ao ser-em-si (o que é); o 



 

e-ISSN: 2359-2796, v. 18, n. 1, 2018. XVIII Encontro Estadual de História – ANPUH-PB 

 

512 

posicionamento avesso à corrupção e ao desgaste da máquina pública frente a gastos excessivos 
do outro (os adversários) junto à imagem de esperança (da figura do emissor), em um país com 
potencial para “deixar as coisas muito melhores para as gerações que estão por vir”. 

Assim, podemos perceber um traço bem peculiar na afirmação de uma construção 
política do outro (o período anterior ao emissor do discurso – que era composto pela situação PT 
e PMDB como expoentes e a oposição com o PSDB, sobretudo, por Eduardo Campos, o 
emissor do discurso, se colocar como oposto ao que estava consolidado partidariamente, em 
suma como uma terceira via). Existiu uma tentativa de fabricação do outro que pudemos 
interpretar como tentativa de afirmar-se como “mito salvador” à imagem de Eduardo Campos, 
claro que estabelecida por aqueles que montaram o horário político mencionado, uma vez que, se 
trata de um compilado que foi recortado, organizado e elaborado para dar essa coerência à 
Eduardo Campos frente aos outros “oponentes” da corrida presidencial. 

Raoul Girardet (1987), oferece-nos alguns elementos conceituais para a interpretação 
dessa tentativa de fabricação mítica: “dos recursos prévios que estavam inseridos no contexto do 
real, ou traços de receptividade” (p. 51), como poderíamos enfatizar o período de turbulência que 
já vinha se debruçando sobre as classes políticas que estavam em mais evidência no poder – 
como situação posta contextualmente; e, mais do que isso, criou-se uma “aura de conspiração 
sobre as classes políticas e figuras políticas que estavam em destaque” (p.43), contra aquilo a que 
propunha como ideia de Brasil pelas falas compiladas de Eduardo Campos. Afirmava-se assim 
uma dualidade que retumba com grande imponência no imaginário político brasileiro, cooptando 
as palavras de Girardet (1987), “os filhos da Luz versus os poderes das trevas”. 

Posto isso, sem perder de vista a fragilidade que ainda perdura na nossa democracia, 
como exemplo as delicadas identidades dos partidos políticos brasileiros7 - o que leva, como forte 
tendência, ao fortalecimento do culto às personalidades (centrando-se em sujeitos e não em 
projetos políticos partidariamente propostos), fala-se aqui em um dos elementos de longa 
duração que oportunizaram a tentativa de fabricação do mito Eduardo Campos, investido de 
narrativas de espetáculo: uma cultura política que simpatiza com o culto à personalidade. 

Essa sucessão de posições sobre Eduardo Campos, condiciona uma série de imagens, 
inclusive por características alegóricas, que objetivam moldar o imaginário para uma conversão de 
sentimentos em sufrágios a serem conquistados. Nessa mesma esteia, vamos avaliar algumas 
imagens que são exploradas para a marcação de uma mitificação espetacular da figura de Eduardo 
Campos, não perdendo de vista que o processo de fabricação de um “mito político”, como 
afirma Girardet (1987), somente ganha sentido mediante uma realidade concreta e imagética que 
decodifica sua linguagem e emprega-lhe sentido.  

Na primeira imagem um sonhador e idealizador, diz ele: 
 
Eu sonho com um Brasil democrático, com um Brasil com educação de qualidade para 
todos os brasileiros, com um Brasil generoso com as diferenças, com um Brasil que seja 
mais equilibrado regionalmente, socialmente. Um Brasil que cuide do patrimônio 
Humano que nós temos, extraordinário que esse povo alegre, mestiço, misturado, 
guerreiro, generoso que cuide do enorme patrimônio natural que nós temos (HPEG-
PSB, 19/08/2014).  
 

Compondo essa fala que (vestido de branco, relação na semântica visual associado com 
o puro) Eduardo Campos fez (aliás esse fragmento de fala inicial trata-se de um recorte do 
primeiro programa do HPEG do PSB gravado com Marina Silva antes do trágico acidente) 

                                                           
7 Colocamos esse questionamento a partindo da premissa que a maioria dos partidos mais atuantes na política 
partidária brasileira possuem um trânsito bastante fluido. Que, de certa maneira, não vem a cristalizar uma luta 
histórica que venha a marcar uma identidade pautada em uma média durável e uma estrutura de apoio politicamente 
racionalizada. Para ter melhor suporte, refletimos baseados nas premissas BERSTEIN, Serge. Partidos políticos. In: 
REMOND, René (org.). Por uma história política. Tradução de Dora Rocha. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 
2003 p. 57-97. 
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vemos um conjunto de imagens que criam uma alegoria de tristeza, sobretudo em um contexto 
onde a “morte desse candidato foi tão vivida” por ser demasiadamente documentada. 

Nas imagens um passeio de proximidade com a juventude quando segurou em um gesso 
no braço de um estudante – a ideia que remete é de felicidade e de transformação do ambiente da 
escola com a vívida participação da figura Eduardo Campos. Em um flash (das campanhas de 
2010 como candidato à governador de Pernambuco), o presidenciável aparece enfatizando o 
comprometimento com a necessidade de minimizar as diferenças sociais e regionais, 
acompanhado a isso, acontecem um conjunto de abraços calorosos em pessoas diversas – coloca-
se um Eduardo Campos próximo, e até, pertencente ao povo, sua figura então humaniza-se com 
aquele que deve ser tocado pela busca dos sufrágios. Evidentemente, os intencionados pela busca 
são os herdeiros políticos da corrida presidencial de 2014. Mais do que imagens de abraços 
aparecem diálogos confeccionados entre o presidenciável e os trabalhadores, fortalecendo assim a 
dicotomia proposta na campanha: a diferença entre o PSB (nova política aproximando-se do 
povo) e dos outros concorrentes (supostos defensores da separação). 

Passando para segunda imagem, enxergamos o predestinado por nascimento à vida 
política. Destacamos essa condição graças a um breve canto que emana do povo em um comício 
em 2006: “Arraes, Guerreiro do Povo Brasileiro! Arraes Guerreiro...” (HPEG-PSB, 19/08/2014). 
Mas qual a relação entre Miguel Arraes e Eduardo Campos nesse programa? Bem, o que 
colocamos antes é bem sugestivo: a predestinação de nascimento. Dizemos isso, pois nas estruturas 
mais consolidadas da cultura política brasileira está a formação das elites oligárquicas como um 
dos elementos mais ressonantes para legitimar uma figura pública na vida política. Podemos dizer 
que a referência e o poder simbólico que emana do sobrenome ou, como é o caso, da genealogia 
possuem uma força imponente na potencial ação de um agente político. No subtexto da 
mensagem inferia-se: Eduardo Campos nasceu em uma família de tradição na política, por 
conseguinte, possui (ou possuía – pois coloca-se uma imagem de mensagem póstuma) capacidade 
de colocar o Brasil em melhores condições. 

E, claro, a relação com Miguel Arraes não poderia ser mais oportuna, uma vez que, o 
infortúnio encontro com a morte dos dois decorreu no mesmo dia: Miguel Arraes 13/08/2005 
devido a complicações em uma infecção pulmonar – já Eduardo Campos 13/08/2014, no já 
mencionado acidente. Curiosamente, no dia do velório de Eduardo Campos a mesma canção que 
foi cantada para homenagear o avô, serviu para justificar a colocação do neto como uma figura a 
ser tida como imponente para o contexto; na frente do palácio das princesas, o cortejo fúnebre 
que velava o corpo de Eduardo Campos teve como ritmo o lema, puxado pelos seus filhos de 
Eduardo Campos de cima de um carro de bombeiros: Eduardo Guerreiro do povo Brasileiro8.  

Por analogia toda uma narrativa de cunho político que remetia a Miguel Arraes serviu de 
veste para a figura de Eduardo Campos. Como a semelhante colocação feita por Marx (2011) 
acerca de Luís Bonaparte, colhendo os traços históricos dos tempos do tio Napoleão Bonaparte, 
Eduardo Campos sentiu-se velado por um conjunto de memórias afetivas que o povo 
pernambucano direcionava à Miguel Arraes. Entretanto, a transferência só foi complementar, 
uma vez que, Eduardo passou a assumir existência própria, sua morte foi o semióforo que 
marcou-o para uma nova existência na mentalidade coletiva pernambucana. A nível de 
Pernambuco era constatado: o mito demarcava-se como algo legitimado, mas a nível nacional os 
investimentos retóricos deveriam ser muito mais enfatizados, todavia a teia de sentimentos criava 
novas possibilidades. 

Acompanhando os esforços do “novo político” encerra-se o programa com uma 
imagem que poder-se-ia remeter a tempos de monarquia: a última imagem como Parentis Domo 
(pai de família). Mostrando-se junto a seus filhos e esposa, a figura de Eduardo, passa a 
transportar elementos de fundamental conteúdo para a cultura política brasileira, associadas à 
ideia do patriarcalismo e, como forte, reforço aos valores familiares que se naturalizaram como 

                                                           
8 Disponível em <https://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/08/1501741-mesmo-com-chuva-populacao-
comparece-a-velorio-de-campos.shtml > acessado pela última vez dia 08/07/2018. 

https://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/08/1501741-mesmo-com-chuva-populacao-comparece-a-velorio-de-campos.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2014/08/1501741-mesmo-com-chuva-populacao-comparece-a-velorio-de-campos.shtml
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traços do tipo ideal do político moralmente aceitável. Além desse estereótipo, ainda podemos cooptar 
a quebra de uma fronteira entre o público e o privado como marca da figura do candidato, pois 
ele abre sua família para mostrar sua idoneidade. 

Tudo o que foi compilado entre falas de Eduardo Campos e Imagens, tendo como 
música de fundo o clássico da música brasileira A Anunciação de Alceu Valença9 – poderia algo ser 
mais indicativo para a imagem de purificação empregada à figura de Eduardo Campos? Com 
certeza não, pois, o anjo (como consta na música) anunciava bons prenúncios tanto para a figura 
de falecido quanto, por consequência, a seus supostos herdeiros políticos. Com a música, os 
recursos alegóricos anunciam a continuação da vida do presidenciável falecido, no projeto dos 
que viriam a dar continuidade ao sonho de um “novo Brasil”. Assim, pudemos traçar um 
caminho para interpretar o primeiro programa Eleitoral. 

Partindo para o segundo programa, percebemos uma mudança nítida: passava a entrar 
em cena um dos atores políticos que mais marcaram presença após a morte de Eduardo Campos 
– sua suposta “herdeira política natural na corrida presidencial”: Marina Silva. Os dois minutos 
que formam o HPEG do dia 21/08/2014, são contemplados pela fala de Marina Silva saudando 
a imagem de Eduardo Campos e traçando um novo caminho com seu vice Beto Albuquerque 
(RS). Em suas palavras, diz Marina Silva: 

 
A despedida a Eduardo foi inequívoca e emocionante demonstração de amor e de 
respeito a um político. Eduardo se revelou em sua morte. Os brasileiros passaram a 
conhecê-lo. E, conhecendo, admiram o que foi autêntico no exercício de sua vida 
pública e o quanto o político espelhava o homem integro, carinhoso e se realizava em melhorar a 
vida das pessoas. Nosso destino comum está traçado no legado de Eduardo. Nossa palavra de ordem, 
neste momento, é crescer. Crescer em maturidade política, crescer na escuta de nosso povo e na disposição 
para servi-lo. Vi, com muita emoção, o primeiro programa de tevê que íamos levar ao ar 
(suspiro) e me tocou profundamente a imagem do abraço que nos demos. Sem Eduardo, 
temos hoje o que sempre nos uniu: tudo aquilo que fizemos juntos. É o que faremos daqui para a 
frente. O programa é, em si mesmo, o pacto selado, o acordo maior que nos une. A gente falava: eu 
vou de Eduardo e Marina! Agora, Beto, é a sociedade brasileira e nós. Exorto a todos, 
enfim, que saiamos do trauma da perda de Eduardo dispostos a nos entendermos para 
levar a diante a nossa missão. Devemos isto a ele e ao povo brasileiro, não vamos 
desistir do Brasil (ênfase) (HPEG-PSB, 21/08/2014).    

 
Começando o discurso com uma homenagem póstuma, Marina Silva marcou todo um 

conjunto de aspectos que podemos analisar como plausíveis em nossa análise proposta, 
direcionando-se evidentemente com o objetivo traçado desde o início desse artigo. 
Primeiramente destacamos o reforço do trauma pela perca do político, que de certa maneira já 
viemos a contestar frente ao desconhecimento, em nível nacional da figura de Eduardo Campos 
– reforça-se a ideia da perca de um político como um forte elemento retórico para afirmar uma 
direção à fala da emissora do discurso: marcar uma posição na agenda do poder como “herdeira 
política” da figura que se vinha sendo fabricada pelo contexto imerso no sentimento de Luto que 
gera uma tragédia desta magnitude. 

Dando sequência nesse raciocínio, vemos mais uma ênfase na figura política de Eduardo 
Campos: “O político que espelhava o homem”. Acrescido a isso, a intenção política passa a 
ganhar mais nitidez sob a ação do agente político Marina Silva, marcava-se assim uma posição de 
ênfase sob o político para a afirmação de um plano interrompido que deveria possuir sequência 
pelos supostos herdeiros. A morte se desfigurava do homem, humano, frágil, contraditório... 
Eduardo Campos e apresentava-o como um recurso, mais do que um personagem, no novo 
conjunto alegórico que repousava sob a figura política Eduardo Campos. Nesse pano de fundo, 
reforçamos o quanto criou-se uma trama de representações possíveis para a aspiração ao poder, 
pois não podemos nunca perder de vista o contexto em referência: de eleições presidenciais. 

                                                           
9 Letra disponível em: https://www.letras.mus.br/alceu-valenca/44006/  

https://www.letras.mus.br/alceu-valenca/44006/


 

e-ISSN: 2359-2796, v. 18, n. 1, 2018. XVIII Encontro Estadual de História – ANPUH-PB 

 

515 

Como afirma Balandier (1982, p.21), “o grande actor político comanda o real pelo 
imaginário”. Partindo dessa premissa e vislumbrando imaginário como um contexto que 
decodifica e produz uma sucessão de imagens que possui determinadas cadeias de sentido e o real 
como algo que está conectado visceralmente ao imaginário, podemos traçar mais algumas 
tangentes para a fala, citada logo acima, de Marina Silva. Mesclando-se em postura e palavras com 
o contexto de uma tragédia; as imagens que são direcionadas à figura de Eduardo Campos; a 
formação de uma diretriz voltada a contemplar o político Eduardo Campos que levou a um 
legado; isto que caminhou para a possibilidade do comando da finalidade que nunca se perdeu de 
vista: a ascensão presidencial, via a conquista de sufrágios. 

O ato, do comando do real pelo imaginário, começa a ganhar visibilidade efetiva com a 
enunciação: “Sem Eduardo, temos hoje o que sempre nos uniu: tudo aquilo que fizemos juntos. É o que faremos 
daqui para a frente. O programa é, em si mesmo, o pacto selado, o acordo maior que nos une” (HPEG-PSB, 
21/08/2014). Marca-se aí a inferência que confere a Marina Silva uma diretriz idealizada: 
transferência das condições que foram-se dirigindo sob o fatídico acidente que enfatizaram uma 
imagem fabricada, produtora de um legado da qual a própria teria “por missão” seguir em frente. 

Assim marcava-se para Marina Silva um contrato de honra que seria concretizado por 
sua luta ao alçar-se à presidência e honrar a figura de Eduardo Campos em efetivação do sonho 
de um novo Brasil. Um imperativo que é transmitido à figura de Eduardo Campos, na mesma 
fala é logo, cooptado para Marina Silva: abdicar e servir. Aliás, tais traços, são fortemente 
demarcáveis como base para argumentação do tipo ideal político em nossa cultura política, muito 
associado a produção de ícones que viriam a “salvar nossa população das degradações que 
recorrentemente acontecem graças aos atos maléficos dos políticos indesejáveis”. 

Trata-se de um elemento bem recorrente na estratégia de montagem das agendas 
políticas, observar (coletando os problemas do contexto); marcar o posto (posicionar-se como 
diferente); e “coletar” o panorama que se inscreve no contexto para consolidar força na 
arrecadação de sufrágios. Apesar da recorrência dessa estratégia, tinha-se o elemento novo da 
morte de Eduardo Campos, em consequência disso, o apelo de uma morte (ainda mais trágica 
como foi) poderia criar todo um contexto possível para a inscrição de diversos subtextos em 
favor dos que eram aliados do então falecido. 

Colocando-se tais elementos resta-nos o HPEG que foi exibido no dia 02/09/2014. 
Nessa edição do programa, os assuntos passam a ser compilados em pequenas abordagens nas 
falas da candidata Marina Silva, sua organização é a seguinte: compromisso com a educação, 
saúde e com o Brasil – encerrando-se com o lema “não vamos desistir do Brasil e vamos juntos 
com Marina”, mensagem bem indicativa e remissiva à imagem de Eduardo Campos, não 
esquecendo que essa frase foi seu principal legado discursivo direto à eleição de 2014. Entretanto, 
chamamos atenção as colocações de Marina ao discorrer sobre a educação, diz-nos ela: 
 

 As pesquisas mostram que quanto mais tempo na escola, mais a criança e o jovem 
aprendem. Em Pernambuco, Eduardo Campos fez, mais escolas em tempo integral do 
que São Paulo, Minas e Rio de Janeiro juntos. Quando existe determinação, capacidade 
de gestão, as coisas acontecem. Vamos fazer educação em tempo integral em todo o 
país (HPEG-PSB, 02/09/2014).  

 
Marcava-se assim, um “ponto de guarida” que designava legitimidade a Marina Silva 

pronunciar-se a favor de uma reforma da educação amparada nos feitos de Eduardo Campos na 
educação pernambucana, reconhecidamente relevantes. Evocava-se um legado que era inscrito no 
subtexto das expressões expostas, assumir-se como herdeira da herança que foi investida a figura 
de Eduardo Campos era, mais do que tudo posicionar-se como defensora de uma reforma 
educacional efetiva (com a implantação enfatizada de um ensino integral); colocando-se sob a 
alcunha de uma política investida de “determinação e de capacidade de gestão”.  

A imagem de Eduardo Campos tornava-se um “porto” onde seus herdeiros assumiram 
um lugar de segurança, afinal, a base discursiva embasada na memória de uma figura que acabava 
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de falecer era notadamente sólida. Seria uma tática suicida nesse contexto atacar a estratégia de 
autoafirmação de Marina Silva e seus apoios como “herdeiros políticos” de Eduardo Campos, 
pois o embate e afrontamento se dirigiria para com os mortos e não situado somente no mundo 
dos vivos. Marcava-se assim, um lugar de segurança para firmar uma prática política efetiva de 
conquista de sufrágios que buscamos apresentar de forma bem sintética nesse texto, muito 
devido ao recorte que nos oportunizou algumas visões iniciais para serem indagadas. 
 
Considerações Finais 

 
Diante do que foi-nos possível analisar dos, aproximadamente, 6 minutos do HPEG do 

PSB nas eleições de 2014 demarcamos um prenuncio de interpretações aceca da relação política e 
espetáculo. Todavia, buscamos traçar nossas inquirições percebendo esses elementos de forma 
visceralmente correspondentes, sobretudo quando se correlaciona tais aspectos à especificidade 
de uma sociedade mass-media de consumo de imagens, com um crescimento exponencial. 

Dentro deste panorama, apesar de curto e com a necessidade de possuir os sentidos 
acurados, procuramos perceber traços do imaginário político que conferiram à produção de uma 
imagem para Eduardo Campos como algo que se inscreve no sistema de códigos e de sentidos 
que compõe nossa cultura política. Assim, não perdendo de vista as teias que foram 
confeccionadas mentalmente no longo processo que formou as estruturas de longa duração que 
se inscrevem nas mentalidades, defendemos também o singular do contexto exposto que também 
possui vida própria, pois, apesar de ser mais um caso onde uma morte “serve como degrau” para 
destacar/possibilitar aspirações ao poder10; Eduardo Campos foi singular por sua existência 
concreta, em um contexto singular e por questões que o fizeram único. Assim apesar da 
reminiscência aos elementos do passado cada traço constitui-se por uma substancia que o torna 
único. 

Percebendo tais aspectos, nossa investigação veem-se colocando em busca de 
problematizar a tentativa de mitificação nacional da figura de Eduardo Campos adentro de uma 
corrida eleitoral, assim problematizando um dos traços mais importantes nas estruturas 
funcionais da democracia contemporânea, em linguagem técnica “Input”: O apoio da sociedade 
civil aos núcleos de poder. Pensando-se isso, tornou-se imperativa a investigação sobre essa 
imagem sobre Eduardo Campos a serviço das intenções políticas de seus herdeiros, dos quais 
privilegiamos Marina Silva, todavia existiram outros (como por exemplo: o candidato a 
governador de Pernambuco da ocasião, Paulo Câmara). Dito isto, pudemos traçar inicialmente 
alguns aspectos que serão aprofundados ao longo dessa pesquisa que começa a ganhar suas 
formas iniciais. 

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
BALANDIER, George. O Drama. In: O Poder Em Cena. Tradução de Luís Tupy Caudas 
Moura. Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 1982, pp.5-21.  
 
DEBORD, Guy. A Sociedade do Espetáculo. Tradução de Railton de Sousa Guedes. E-books 
Brasil, 2003. 
 
FERNANDES, Carla Montuori; CHAGAS, Genira. A morte de Eduardo Campos e a 
narrativa do espetáculo político midiático: do jornalismo à propaganda eleitoral. In: 
Revista ALCEU - v. 15 - n.30 - p. 77-91 - jan./jun. 2015. 
 

                                                           
10 Dentre tantos exemplos podemos destacar a análise sobre João Pessoa. Ver em: AIRES, José Luciano de Queiroz. 
A fabricação do mito João Pessoa: batalhas de memória no estado da Paraíba (1930-1945). Campina Grande: 
EDUFCG, 2013. 



 

e-ISSN: 2359-2796, v. 18, n. 1, 2018. XVIII Encontro Estadual de História – ANPUH-PB 

 

517 

GIRARDET, Raoul. Mitos e Mitologias Políticas. Tradução de Maria Lucia Machado. São 
Paulo: Companhia das Letras, 1987. 
 
MARX, Karl. O 18 Brumário de Luís Bonaparte. Tradução e notas Nélio Schneider. - São 
Paulo: Boitempo, 2011 (Coleção Marx-Engels). 

 
 



 

e-ISSN: 2359-2796, v. 18, n. 1, 2018. XVIII Encontro Estadual de História – ANPUH-PB 

 

518 

A MÍDIA E A GOVERNABILIDADE: A (DES)CONSTRUÇÃO DE DEMOCRACIAS 
NO BRASIL 

 
João Batista Barbosa da Silva1  

 
Resumo: A relação entre história e memória está cada vez mais interligada, uma vez que 
podemos entender a história como uma construção da prática social que relaciona o passado com 
o presente (LE GOFF, 1990). Ainda entendemos que a história não é, somente, uma sucessão de 
acontecimentos de marcos e/ou datas (HALBWACHS, 1990), mas que pode ser analisada a 
partir de uma ressignificação das informações contidas na memória coletiva ou individual. Assim 
como em 1964, o Brasil se apresentava politicamente dividido (VILLA, 2014), com clima de 
radicalização que culminou com a deposição do presidente de João Goulart, ocorrendo graças às 
forças reacionárias e conservadoras que conseguiram apoio de boa parcela da população (FICO, 
2008), como se percebe claramente com a “Marcha de Deus para a Liberdade”, que reuniram 
quase um milhão de pessoas, em março de 1964 nas principais cidades do país com o claro 
objetivo de criar agitação e desestabilidade política (CHAGAS, 2014). Essa concentração de 
forças foi fruto da atuação de diversos jornais e grupos de comunicação (aqui entendidos como 
“mídia”), principalmente da região sudeste do Brasil, notadamente, São Paulo e Rio de Janeiro 
(GASPARI, 2014). Destacamos então, a forte atuação da imprensa para a governabilidade do 
país, possuindo grande poder de manipulação das opiniões das pessoas. Partindo desta 
perspectiva, buscaremos analisar a atuação dos meios de comunicação junto à população para 
entender a relação entre a mídia, a memória e o poder na (des)construção da democracia no 
Brasil. 
 
Palavras-chave: Mídia, governabilidade, Brasil 
 
Contextualizando... 

 
Este trabalho tem suas raízes nos episódios que se manifestaram no Brasil, por meio de 

protestos, entre 2013 e 2015, que resultaram no impedimento da presidente eleita, Dilma 
Rousseff, em agosto de 2016. Analisando sobre os diferentes enfoques interpretativos e 
historiográficos referentes à trajetória política que resultou na crise institucional que ainda 
vivenciamos e difundidos pela grande mídia, de forma especial, a televisiva, procuramos entender 
o papel da imprensa na formação de opinião e no direcionamento das massas populares. 

Em 2002, depois de um verdadeiro combate midiático, chega ao poder Luiz Inácio da 
Silva, o Lula. E, para surpresas de muitos, seu governo que só veio terminar em 2010, concluiu-se 
com mais de 80% de aprovação, segundo a pesquisa Ibope2 de 16 de dezembro de 2010. Essa alta 
popularidade contribuiu para a eleição do sucessor, Dilma Rousseff. 

                                                           
1 Mestre em Educação/UFPB. Professor da Educação Básica – Secretaria de Estado da Educação da Paraíba (SEE-
PB). Especializando-se em Gestão Pública Municipal/UFPB e Licenciando-se em Pedagogia/UNINTER. Email: 
joao.sobrado@gmail.com 
2 Cf. http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/12/popularidade-de-lula-bate-recorde-e-chega-87-diz-ibope.html 
acesso em 14 de abril de 2018. 
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Para Nobre (2016), dentro do governo Dilma, o funcionamento disfuncional das 
instituições veio justamente com a sua incapacidade de elaborar reação para desenvolver o 
crescimento da economia, tão comum no governo antecessor. Assim, logo que chegou ao poder, 

 
Entre 2011 e 2012, o governo Dilma adotou uma série de medidas que pretendiam 
reorganizar de chofre, de alto a baixo, de cima para baixo, a economia do país. Em 
junho de 2013, explodiram revoltas sociais de grande amplitude, expressão de 
insatisfações de toda ordem (NOBRE, 2016 p 135). 

 

Contudo, os protestos de 2013 mesmo tendo grande repercussão pelo país, não fez com 
que em 2014, Dilma Rousseff vencesse as eleições, mesmo por pequena margem de votos, sendo 
umas das eleições mais acirradas de nossa história recente. Reeleita, anunciou um programa 
econômico que desagradou até mesmo muitos políticos da cúpula que a ajudou a se reeleger, e 
que durante a campanha, havia duramente combatido. 

Assim, esse processo de sucessão não foi concluído com as eleições de outubro que 
reelegeram Dilma, pelo contrário, ampliou-se ainda mais as disputas políticas e o maniqueísmo 
eleitoreiro, através dos meios de comunicação que atingiu percentuais enormes, envolvendo toda 
a sociedade brasileira. 

 
No Brasil os ecos da eleição de 2014 não foram dissipados e a forte tensão política que 
permeou o processo eleitoral prolongou-se nos anos de 2015 e 2016. A dificuldade em 
obter maiorias parlamentares para aprovação de projetos levou a Presidenta eleita da 
República Federativa do Brasil a sofrer um cerco popular lastreado por grandes 
manifestações populares, bem como uma tensão extraordinária da oposição 
parlamentar alijada do exercício direto do poder político. Os conflitos se agudizaram e 
sob o pretexto de um “suposto” crime de responsabilidade foi dado curso a um 
processo de Impeachment (PINTO, 2016). 

 
É importante destacar que as grandes mídias faziam parecer que as dificuldades da 

presidente dirigir a nação estavam insustentáveis, além de tornas as repercussões das 
manifestações de 15 de março de 2015, a patamares gigantescos. Os manifestantes pediam o fim 
da corrupção e no fim do mesmo ano, pediam também o afastamento da presidente, Dilma 
Rousseff. Para Nobre (2016 p 135), “o impeachment foi o sintoma mais grave de que as 
instituições entraram em colapso”, que veio ser finalizado em 31 agosto de 2016. 
 
O papel da mídia e a governabilidade 

 
O Brasil apresenta em seu quadro histórico alternância entre períodos que podem ser 

considerados democráticos e períodos autoritários, demonstrando dessa forma a fragilidade de 
nossa democracia. É importante destacar que  

 
A distinção entre passado e presente é um elemento essencial da concepção do tempo. 
É, pois, uma operação fundamental da consciência e da ciência históricas. Como o 
presente não se pode limitar a um instante, a um ponto, a definição da estrutura do 
presente, seja ou não consciente, é um problema primordial da operação histórica (LE 
GOFF, 1990 p 203). 

 

Dentro do contexto da governabilidade do Brasil, é importante perceber que o povo 
brasileiro não está disposto a aprender com os erros do passado, demonstrando uma profunda 
falta de consciência patrimonial e histórica, já que falta aos brasileiros uma definição e 
posicionamento sobre o autoritarismo no Brasil. Nesse mesmo contexto, a mídia insere-se de 
forma naturalmente, na vida cívica, educando a população para a desconstrução crítica, sendo 
apenas uma forma de entretenimento, como aponta Briggs e Burke (2006), relacionando 
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informação, educação e entretenimento, inclusive, apontando como “uma quase tríade sagrada”, 
reconhecida e popularizada (BRIGGS; BURKE, 2006 p 188). 

Para explicar esse fenômeno nacional, podemos fazer uso de que 
 
Tanto a educação quanto o entretenimento tiveram longos períodos de história, que 
remontam ao mundo antigo e se relacionam a academias, bibliotecas, jogos e teatros. 
Também a “inteligência” teve uma longa história. [...] A importância da informação já 
era claramente apreciada em alguns círculos (políticos e científicos) no século XVII, 
mas foi ressaltada ainda mais na sociedade comercial e industrial do século XIX, 
quando as noções de velocidade e distância sofreram transformações [...] (BRIGGS; 
BURKE, 2006 p 188). 
 

Para esses autores, o século XIX e XX apresentaram mais mudanças do que 
continuidade em relação a educação e entretenimento, o que estão relacionados com questões 
econômicas, políticas e sociais, com a incorporação de e análise de tecnologias e desenvolvimento 
social (BRIGGS; BURKE, 2006). 

Dessa forma, o fluxo da história da imprensa contribuiu para a importância da 
tecnologia. Diante disso, o papel desempenhado pela mídia, em suas mais diversas esferas de 
atuação, é, em tempos de globalização, elemento fundamental para a compreensão da sociedade e 
seu processo político fundamental. A evolução da democracia – e do próprio Estado 
Democrático como um todo – ao longo dos tempos, é fruto reflexivo da soma de inúmeros 
atores sociais (POMPÉO; MARTINI, 2012). 

Diante desse empasse, percebemos que na história do Brasil, a mídia contribuiu 
decisivamente para desestabilizar a governabilidade. Costa (2006) esclarece que ainda no século 
XIX, a imprensa foi utilizada por grupos separatistas paulistas, se destacando os jornais A 
Província de São Paulo e o Diário Popular, que se tornaram simpáticos as ideias republicanas, 
recorrendo ao tema e discutindo e ampliando a simpatia da população a ideia republicana, em 
1887.  

Podemos perceber que nos últimos anos do império, já se pode sentir o interesse de 
particulares presentes nos grandes meios de comunicação, e que no período, representado pelos 
jornais. Assim, 

 
Se as assembléias e os partidos não eram capazes de expressar a vontade da nação, 
caberia à imprensa desempenhar esta função, mas a ela o publicista também faz críticas 
contundentes. O jornalismo, exercido por meio de empresas, estaria envolto nos seus 
interesses econômicos e, no propósito único de defender interesses 
empresariais, seria bem sucedido, mas totalmente incompetente para qualquer outra 
função de cunho intelectual e moral, por esta razão não teria direito algum de arrogar 
para si qualquer função educativa. Os jornalistas teriam se esquecido das suas funções 
no organismo nacional e lhe aparecem como “ignorantes, pela maior parte, caminham 
como quem não tem norte nem rumo, explorando os preconceitos de classe, os 
interesses de família e de partido, ora colando-se à sombra de um potentado, ora 
implorando o apoio de uma agremiação política (COSTA, 2006 p 101 Grifos 
nossos). 
 

  A percepção de intervenção na imprensa já se faz sentir nesse período, 
desestabilizando os últimos anos do governo do Dom Pedro II, onde a opinião do jornalista não 
está totalmente alinhada somente com a verdade, mas principalmente, com o interesse de 
terceiros, escorados em temas como a abolição da escravidão ou ainda liberdade de imprensa, 
reformas políticas etc. 

Esse processo de interesses estava diretamente ligado ao processo de doutrinação da 
sociedade, como aponta Andrade (2012) que 

 
Assim como nos regimes antidemocráticos europeus da primeira metade do século XX, 
o governo de Getúlio Vargas (1930-1945) também faria uso da imprensa como 
instrumento de doutrinação e manipulação do público, então considerado como massa. 
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Tal tarefa foi desempanhada pela imprensa, na maioria das vezes, de maneira pacífica, 
através da cooptação ou da coação. E para silenciar aqueles que pertenciam aos 
aparelhos midiáticos e que não aceitaram se coligar ao governo, ainda se poderia dispor 
da perseguição política, do exílio, ou da censura. Entretanto, tais oposicionistas não 
foram muitos (ANDRADE, 2012 p 01). 

 

Para compreender tal posicionamento da imprensa, a gente relembra que a imprensa 
nunca foi imparcial no Brasil, pois,  

 
Apesar do desenvolvimento dos meios gráficos, de impressão e composição, o 
jornalismo da primeira metade do século XX devido a uma grande volubilidade em 
relação a interesses pessoais ou ajudas monetárias, ainda era palco central para as 
disputas políticas e ideológicas. A profissionalização do campo jornalístico se iniciaria 
na década de 50 (período que marca o começo da terceira fase da imprensa brasileira, a 
fase atual), sendo somente a partir daí que se passaria a perseguir com vigor a 
neutralidade, objetividade, e a autonomização do campo jornalístico (ANDRADE, 
2012 p 01). 

 
Com o fim da República do Café-com-leite, em 1930, no Brasil e a chegada de Getúlio 

Vargas no poder, a imprensa sofre um alargamento e de acordo com os estudos desenvolvidos 
por Andrade (2012), a integridade é completamente denegrida, tornando-se corrupta e totalmente 
política. Durante esse período, o governo se torna o principal patrocinador dos jornais no Brasil, 
fornecendo papel, dinheiro, disponibilizando instrumentos e informações para comprar os jornais 
da época.  

Durante o governo Vagas (1930 – 1945) as mídias da época tiveram suas potencialidades 
exploradas ao máximo, como veículos de informação e doutrinação, tornando-se instrumentos 
capazes de angariar apoios ou formar opinião, doutrinando a população. Assim, a imprensa desse 
período tinha como objetivo cooptar apoio ou coagir adversários (ANDRADE, 2012). 

Como apontou Briggs e Burke (2006) a imprensa deveria instruir a população a amar a 
pátria, a família, a igreja, os seus governantes, e ao mesmo tempo, odiar e repudiar os comunistas, 
homossexuais, judeus, políticos e religiosos liberais, as religiões “diferentes”, ou seja, todos que 
fugissem aos estereótipos das classes dominantes, no momento representados pelo governo. Era 
divulgado em todos os meios de comunicação de massa que o Brasil deveria ser uma nação forte, 
independente e moderna, alicerçada em um povo apolítico e acrítico, disposto a seguir a direção 
governamental. Fazendo uso dessas representações simbólicas, percebemos como a 
governabilidade de Vargas foi conquistada por meio da utilização das mídias, que se tornaram 
instrumentos de dominação e manipulação da realidade (ANDRADE, 2012). 

Contudo, a aliança entre Vargas e a imprensa começou a desfalecer, com a queda da 
popularidade do ditador, com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, e o desprestígios e 
impopularidades dos regimes autoritários e antidemocráticos, possibilitando surgir manifestações 
em prol da democratização no país, uma vez que se tornara contraditório lutar contra regimes 
autoritários e não viver uma democracia que lhe assegurasse a própria liberdade. 

Nesse processo, a imprensa coube desempenhar importante papel ao divulgar as 
manifestações de grupos de estudantes, intelectuais e operários, contanto com a participação de 
políticos que não faziam parte do grupo controlado por Vargas. Nesse período o Departamento 
de Imprensa e Propaganda, que tinha como objetivo controlar as manifestações contrárias ao 
governo não detinha mais condições de cumprir com seus objetivos. 

Dessa forma, ao sair do poder, não significou o fim político de Getúlio Vargas, que era 
um “político de várias facetas”, herói para uns e vilão para outros, sendo considerados por 
muitos como o “pai dos pobres” e, agindo para ser a “mãe dos ricos”, demonstrando que seu 
poder e sua força era forte e contribuindo para voltar ao poder pelos braços do povo (SOUZA, 
2005). 

A estratégia utilizada por Vargas para permanecer no poder ser percebida em outras 
regiões do mundo, como aponta Souza (2005), que reafirma que 
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Como parte da propaganda, a notícia seria influenciada por estes princípios em vários 
países do mundo, em especial nas épocas de conflito. Na Primeira Guerra, por 
exemplo, os Estados Unidos criaram o Committee on Public Information. Ligado 
diretamente à presidência, o órgão tinha o objetivo de vender a guerra aos norte-
americanos, além de funcionar como serviço de censura: os jornalistas eram proibidos 
de fazer críticas à política governamental. O processo se repetiu, de forma mais branda, 
na Segunda Guerra e voltou nos conflitos mais recentes, como na intervenção dos 
marines na Ilha de Granada, em 1983; na Guerra do Vietnã (1962 – 1975); e nas 
Guerras do Golfo (1990- 1991/2) e do Iraque (em curso) (SOUZA, 2005 p 23). 

 

Além dos EUA, os estudos de Souza (2005) demonstram que na França, o Maison de la 
presse; na Grã-Bretanha, o Empire Marketing Board; na Alemanha, o Escritório de Notícias. 
Matérias em jornais, filmes-documentários, emissões radiofônicas intercontinentais e outras ações 
procuravam tornar públicos os atos do governo, atraindo, desta forma, a simpatia dos públicos 
interno e externo. 

No contexto de governabilidade, imprensa, propagando e mídia, o Brasil com o governo 
de João Goulart envolveu-se por completo, como podemos observar em Abreu (2008) que 
apresenta que os jornais, O Estado de S. Paulo e O Globo se opuseram à posse do então vice-
presidente e que o primeiro, chegou mesmo a se manifestar a favor da convocação das Forças 
Armadas para impedir que "as forças subversivas" chegassem ao poder. E ainda, 

 
Não poderíamos deixar de ressaltar também o fato de que essa oposição udenista, que 
buscou durante toda sua existência identificar-se com ideais políticos liberais, em 
contraposição às práticas autoritárias atribuídas a Vargas e seus aliados, recorreu 
inúmeras vezes durante o período de vigência da democracia eleitoral no Brasil (1945-
1964) a tentativas de deslegitimar o curso normal das eleições e, em última 
instância, ao golpe, na medida em que as urnas não lhe abriam o caminho para o 
poder governamental, especialmente para a Presidência da República (BIROLI, 2004 
grifos nossos). 
 

O presidente Goulart não conseguiu reunir condições de governabilidade, caracterizado 
pelos diversos meios jornalísticos que lhe faziam oposição. A imprensa foi se posicionando ao 
lado dos grupos e movimentos que seu opunham ao governo constitucional, vindo a se constituir 
no principal portador da mensagem contra a permanência de Goulart no poder (ABREU, 2008). 

Na análise realizada pela autora, percebe-se que “a imprensa foi um dos vetores da 
divulgação do fantasma do comunismo”, o qual teria sido utilizado “como uma das principais 
justificativas para a derrubada do governo” (ABREU, 2008, p. 108), que aconteceu por uma série 
de acontecimentos e fatos que foi levado a população de forma a provocar o medo e a reação 
imediata. 

Podemos caracterizar o governo Goulart na perspectiva de que ao fato de que ao se 
tornar o principal depositário da tradição trabalhista de Vargas também herdou seus opositores. 
Além disso, as forças oposicionistas não lhe davam nenhuma trégua, pois Jango amalgamou ao 
trabalhismo varguista real preocupação com um reformismo social amplo e transformador da 
realidade (DELGADO, 2010). 

Esse “desejo” de modificar a estrutura brasileira, propiciou as condições excepcionais 
que predominaram durante todo o seu mandato presidencial, desde a sua posse que aconteceu 
em um contexto de crise, deflagrada pela ação de seus adversários políticos. No A princípio, 
governou sob a vigência de um sistema de governo parlamentarista que limitava seus poderes, 
para em seguida, recuperada sua plena capacidade governamental, em um sistema de governo 
presidencialista, em um contexto, contudo, marcado por inegável polarização política, nacional e 
internacional (DELGADO, 2010). 

Para explicar a queda do governo Goulart, Delgado se fundamenta na ideia de que 
 
Os conspiradores contaram com o apoio de organizações como: Agência Central de 
Inteligência norte-americana (CIA), Instituto de Políticas Econômicas e Sociais (IPES), 
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Instituto Brasileiro de Ação Democrática (IBAD), Ação Democrática Parlamentar 
(ADP), Campanha da Mulher pela Democracia (CAMDE), Liga da Mulher Democrata 
(LIMDE), além de jornais da grande imprensa, que tinham uma posição 
antigetulista e antijanguista. Entre eles se destacavam O Estado de São Paulo e O Globo 
(DELGADO, 2010 p 134 Grifos nossos). 

 
Na argumentação de Fico (2008), é preciso está atento para as relações conflituosas 

entre memória e História, por onde identifica que partidos políticos, organizações de 
oposicionistas da sociedade civil e setores da igreja católica, que se opunham a João Goulart, 
atuaram em prol da desqualificação e desestabilização de seu governo, superando a ideia de 
conspiração norte-americano, mesmo que o autor supracitado não afirme que não houve atuação 
ativa dos norte-americanos, mas movimentos como a Marcha de Deus para a Liberdade e a 
organização dos setores conservadores demonstram a agitação e contribuiu para desestabilidade 
política e consequentemente para a governabilidade. 

Com a queda de Goulart e durante os 21 anos em que o Brasil foi governado pelos 
militares, a mídia manteve-se sob tutela direta do estado. 

 
A participação da mídia nos acontecimentos que levaram ao golpe militar de 1964 
contribuiu de maneira decisiva para a implantação da ditadura que dominaria o país por 
21 anos. Pode-se afirmar, sem temor de erro, que um único jornal, Última Hora, não 
aderiu ao golpe. No dia 2 de abril, acuado depois de depredada sua redação, o jornal 
vivia uma situação inversa à de 24 de agosto de 1954, quando o povo enfurecido atacou 
as redações de veículos que pregavam a queda de Getúlio, entre os quais O Globo e 
Tribuna da Imprensa, a edição daquele dia, com cerca de 400 mil exemplares, trazia em 
manchete a notícia do suicídio de Getúlio Vargas (DANTAS, 2014 p 65). 

 
Dantas (2014) ainda ressalva que 
 

As grandes empresas jornalísticas cumpriam, assim, o papel que consideravam 
legítimo em defesa de seu capital. A mídia tornava-se poderoso instrumento 
ideológico na preparação e, mais tarde, no respaldo ao regime militar. Sua 
contribuição para a desestabilização do governo Goulart, que além de ser acusado de 
inepto era apontado como agente da infiltração comunista no Brasil, foi fundamental. 
Mesmo jornais de longa tradição liberal, como o Correio da Manhã, estiveram na linha 
de frente do processo de desestabilização do governo (DANTAS, 2014 p 67). 

 
Como já abordado anteriormente, a mídia, e no caso mais específico, a imprensa, 

contribuiu para a queda do governo Goulart e a chegada dos militares ao poder, em 1964. 
Apresentando interesses particulares, a quantidade de jornais envolvidos no processo além de 
criar uma desestabilização do governo, foi capaz de gerar um levante social contra o presidente, e 
a estampar a solicitação de deposição. 

Todavia, 
 
Os aplausos da mídia ao golpe não impediram que, uma vez instalados no poder, os 
militares desfechassem uma furiosa ofensiva contra participantes do governo deposto e 
cidadãos acusados de atividades esquerdistas. Jornalistas, professores, intelectuais, 
cidadãos suspeitos de subversão foram presos e torturados; vários tiveram seus direitos 
políticos cassados. Rapidamente o golpe que fora saudado como uma revolução 
revelava a sua verdadeira face (DANTAS, 2014 p 68). 
 

É importante perceber que durante a Ditadura Militar que assolou o Brasil, a mídia foi 
controlada por meio da censura, que controlou todos os meios de comunicação. Todavia, como 
Vargas já tinha deixado a lição era preciso contar com o “apoio” da mídia para conseguir manter 
a governabilidade social. É dentro desse contexto que a Rede Globo de Televisão começa a ter 
um destaque surpreendente. 
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Seguindo essa corrente de pensamento, Lima (2006) analisando os quarenta anos de TV 
Globo e sua relação com o poder, revela que vários episódios históricos e algumas hipóteses 
demonstram como esta rede de comunicação, em especial a Televisão, se envolveu em vários 
episódios para a manipulação do poder. São exemplos dessas tentativas de manipulação, ocorreu 
nas eleições de 1982, no Rio de Janeiro, quando a Rede Globo se envolveu em um esquema 
fraudulento de apuração de votos, com o intuito de prejudicar o candidato Leonel Brizola, que 
não agradava a RGTV. No segundo episódio, em 1984, o fato central foi o boicote promovido 
pela Globo ao movimento das Diretas Já, omitindo-se de cobrir os vários eventos que ocorriam 
pelo Brasil. Outro caso que se precisa esclarecer é que, em 1988, quando da nomeação do 
ministro da Fazenda do presidente Sarney, o nome foi submetido à aprovação prévia de Roberto 
Marinho, da Rede Globo. Lima (2006) analisa o papel de agente legitimador do regime militar 
exercido pela emissora, o que contribuiu de forma decisiva para a construção de sua hegemonia. 

Albuquerque e Menezes (2017) que apresentam ao analisar a situação do afastamento da 
presidente Dilma Rousseff explica que o estudo  

 
Emerge das preocupações dos autores com o momento gravíssimo vivido pelo Brasil 
na atual conjuntura de redelimitação do regime acumulativo em nosso país, responsável 
maior pelas incertezas que se abrem sobre nossos horizontes. A suspensão dos direitos, 
garantias e dos princípios reitores da vida social e democrática, trazem-nos sólidas 
dúvidas quanto ao nosso futuro, notadamente quanto as consequências trágicas que 
advirão da ruptura com os padrões constitucionais de organização da convivência civil, 
devido ao assomo vertiginoso do irracionalismo protofascista junto a diversos grupos 
sociais que buscaram legitimar o golpe ora em curso no país. O voluntarismo moralista 
de nítido viés despolitizante amoldado ao empoderamento preocupante da burocracia 
judiciária e elitista, associada ao cerco midiático empresarial, e ao histrionismo 
parlamentar conservador ameaça “derreter” a já frágil Constituição compromissória de 
88, denominada de cidadã pela centralidade que atribuiu aos direitos fundamentais no 
seu arcabouço hermenêutico (ALBUQUERQUE; MENEZES, 2017 p 20). 

  
Como podemos perceber na análise da qualidade/consolidação da democracia, a mídia, 

ainda que não diretamente, esteve presente e foi ganhando espaço à medida que se expandia esse 
campo de estudo. A grande mídia, concentrada nos seus interesses, consegue representar e ao 
mesmo tempo, consegue manipular grande parcela da população para apoiar o movimento e a 
governabilidade do país. 

Dessa forma, como aponta Albuquerque e Menezes, é muito mais importante que 
afastar uma presidente eleita, “matar” o espírito crítico e inculcar na mente da sociedade a 
incerteza para o futuro, conseguindo a partir do medo, alavancar ao poder nomes que estejam 
comprometidos com os interesses daqueles que o elegeram e não do povo. 
 
Consideração finais  
 

Como já foi contextualizado no início desse trabalho, procuramos mostrar que os 
acontecimentos que ocorrem entre as manifestações populares de 2013 e os grandes eventos 
realizados em 2015 e 2016 não foram isolados e únicos. Ao perceber que a mídia, por meio da 
imprensa escrita consegue manipular opinião, desestabilizar governos e derrubá-los pode 
caracterizá-lo como uma fonte gigantesca de poder. 

Assim, fazendo utilização de um moralismo autocrático, salvacionista, além de diversos 
debates que se apresentam, além de buscar demonizar tudo e todos aqueles que são contrárias as 
práticas neoliberais proposto pelo governo pós-Dilma, e que ainda, se apresenta como marionete 
nas mãos dos grandes grupos midiáticos nacionais e estrangeiros, totalmente contrários a 
preceitos ligados a igualdade social e a justiça, que repetitivamente caracterizam os menos 
oportunados de “pobres” ou “ralés”, para conseguir se manter no poder e estar a serviço do 
poder. 
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Por fim, é muito importante não consideramos a imprensa mera porta-voz dos 
interesses neoliberais: ela é ao mesmo tempo espaço de representação dos interesses liberais e 
ator social a ser analisado em sua dinâmica própria (CHAMMAS, 2012). Buscamos assim 
contribuir para os estudos que envolvem a problemática da mídia e com a política e buscamos 
demonstrar de forma muito sucinta que na história do Brasil não é nenhuma novidade que 
grupos midiáticos se organizem para (des)construir democracias ou sistemas de governos 
estabilizados. 
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FERIDAS ABERTAS: UMA ANÁLISE DOS PROCESSOS DE RECONCILIAÇÃO NO 
BRASIL PÓS-DITADURA DE 1964 

 
Suzyanne Valeska Maciel de Sousa1 

 
Resumo: Durante os anos de 1960 e 1970 multiplicaram-se as chamadas ditaduras latino-americanas 
como um dos diversos reflexos do fenômeno da Guerra Fria. Diversos países como Chile, Argentina e 
Brasil passaram por duros processos ditatoriais marcados pelo autoritarismo, repressão e violência. Com a 
posterior derrocada destes regimes cada país buscou elaborar formas de restaurar sua democracia e aplicar 
a justiça através de investigações, julgamentos e a punição ou anistia, conforme as características 
específicas de cada país e caso. De acordo com Joanna Santa-Barbara (2007) os processos de reconciliação 
são imprescindíveis após casos de violência de qualquer escala, dentre outros motivos, pelo impacto que o 
crime ocasiona ao violar as normas sociais causando assim o enfraquecimento dos princípios morais e a 
diminuição da segurança pessoal de todos, atingindo desta forma não apenas as vítimas diretas, mas toda a 
sociedade. Diante do exposto, pretende-se analisar a efetividade geral dos processos de reconciliação no 
Brasil através dos esforços de ressignificação da memória da Ditadura (1964-1985), como por exemplo o 
trabalho da Comissão Nacional da Verdade, tendo como parâmetro teórico os autores aqui mencionados 
e como parâmetro prático os mesmos processos verificados após outras ditaduras latino-americanas. Para 
tanto, tomarei como ponto de partida a análise de Anthony Pereira (2011) acerca do caráter diferencial do 
regime brasileiro que foi sua integração entre os poderes judiciário e militar como forma de conceder 
legitimidade ao Estado de exceção, que se utilizava ainda da manipulação midiática para criar a falsa noção 
de continuidade da democracia, esta particularidade será então o primeiro desafio aos esforços de 
reconciliação. Com auxílio ainda das percepções de Mathew Mullen (2015), pretende-se investigar como a 
falta de centralidade para o tratamento da violência estrutural e cultural, fortemente empreendida pela 
imprensa durante o regime, nos processos de reconciliação no Brasil acabou prejudicando a sua eficácia e 
permitindo a continuidade de um ambiente social propício para a proliferação dos mesmos radicalismos e 
preconceitos que serviram de justificativa para a instauração da Ditadura de 1964. 
 
Palavras-Chave: Reconciliação; Ditadura; Violência estrutural e cultural. 

 
1. Introdução 

 
Durante os anos de 1960 e 1970 multiplicaram-se as chamadas ditaduras latino-

americanas como um dos diversos reflexos do fenômeno da Guerra Fria. Diversos países como 
Chile, Argentina e Brasil passaram por duros processos ditatoriais marcados pelo autoritarismo, 
repressão e violência. Dentre esses regimes ditatoriais que atingiram a América do Sul, a Ditadura 
Militar brasileira (1964–1985) destaca-se pela forte integração entre a área judicial e militar, de 
acordo com o cientista político estadunidense Anthony Pereira (2011, p. 206), a proporção de 
processos judiciais justificados por motivos políticos para a de mortos pelo Estado com mesma 
justificativa no regime brasileiro é de 23/1, enquanto no Chile é de 1,5/1 e na Argentina é de 
1/71. Dessa forma, a ditadura brasileira caracterizou-se pela sua legalização do regime, visto que a 
maioria das ações repressivas contava com apoio do sistema judiciário, como forma de conceder 
legitimidade ao Estado de exceção, que se utilizava ainda da manipulação midiática para criar a 

                                                           
1 Mestranda em Ciência Política e Relações Internacionais pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Graduada 
em História pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). 
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falsa noção de continuidade da democracia, esta particularidade será então o primeiro desafio aos 
esforços de reconciliação. 

Com a posterior derrocada dos regimes ditatoriais na América Latina, cada país buscou 
elaborar formas de restaurar sua democracia e aplicar a justiça através de investigações, 
julgamentos e a punição ou anistia, conforme as características específicas de cada país e caso.  

Neste trabalho, pretende-se analisar de forma geral a efetividade dos processos de 
reconciliação no Brasil através dos esforços de ressignificação da memória da Ditadura (1964-
1985), como por exemplo o trabalho da Comissão Nacional da Verdade. 

Com o auxílio das percepções do doutor em direitos humanos e estudos de paz Mathew 
Mullen (2015), pretende-se investigar como a falta de centralidade para o tratamento da violência 
estrutural e cultural, fortemente empreendida pela imprensa durante o regime, nos processos de 
reconciliação no Brasil acabou prejudicando a sua eficácia e permitindo a continuidade de um 
ambiente social propício para a proliferação dos mesmos radicalismos e preconceitos que 
serviram de justificativa para a instauração da Ditadura de 1964. 

 
2. O que é Reconciliação? 

 
De acordo com a psiquiatra e estudiosa do tema de reconciliação nacional, Joanna Santa-

Barbara (2007, p. 175, tradução nossa), os processos de reconciliação são imprescindíveis após 
casos de violência de qualquer escala, visto que: 

 
Os seres humanos existem em redes sociais. Quando alguém sofre dano direto (morre, 
perde uma perna para uma mina terrestre, é aprisionado), a rede reverbera com o dano. 
Pode-se imaginar que pelo menos dez pessoas sejam seriamente afetadas e, dependendo 
do significado do dano (intencionalidade, etc.), as atitudes de centenas de pessoas 
podem ser afetadas. Desta forma, considera-se que o infrator cujo dano infringe as 
normas sociais, por exemplo, na violência criminal, tenha uma "dívida para com a 
sociedade". O dano aos membros da sociedade pode ser considerado uma ofensa moral 
à quebra das normas sociais, ao enfraquecimento dessas normas e à diminuição da 
segurança pessoal de todos, a partir do dano causado por esse enfraquecimento. 
 

Esta lógica pode ser aplicada tanto a conflitos entre pessoas quanto a conflitos entre 
grupos ou países, pois os crimes, de qualquer escala, ocasionam um impacto ao violar as normas 
sociais gerando o enfraquecimento dos princípios morais e da sensação de segurança, atingindo 
desta forma não apenas suas vítimas diretas, mas toda a sociedade. 

De forma que, apesar de um estado de exceção representar uma situação antagônica ao 
Estado democrático de direito, de caráter emergencial e temporário –onde determinadas leis ou 
dispositivos legais são suspensos, isto é, têm sua aplicação facultada –, as violações aos direitos 
fundamentais, especialmente os direitos humanos universais, ainda representam crimes à 
humanidade. 

Isto posto, o que seria então a reconciliação? Se o dano já fora causado e, 
consequentemente, a sociedade atingida, haveria alguma forma de reverter ou reduzir os prejuízos 
deste dano? Bem, para Joanna Santa-Barbara (2007, p. 174, tradução nossa), 

 
Reconciliação pode ser pensada como a restauração de um estado de paz para o 
relacionamento, onde as entidades pelo menos não prejudicam umas às outras, e 
podem começar a ser confiáveis para não fazê-lo no futuro, o que significa que a 
vingança é abandonada como uma opção. A palavra reconciliar significa voltar juntos 
ao conselho, isto é, trabalhar harmoniosamente juntos. 
 

Portanto, a reconciliação é fundamental, pois, além de permitir a restauração das relações, 
mais profundamente, visa a compreensão das motivações que geraram o conflito, e, 
consequentemente, a sua superação como forma de prevenção de novos conflitos. 
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A autora afirma ainda que os processos para a efetivação da reconciliação são complexos 
e destaca os seguinte passos: 

 
• Descobrir a verdade do que aconteceu. • Reconhecimento pelo(s) ofensor(es) do 

dano causado. • Remorso expresso em pedido de desculpas à(s) vítima(s). • Perdão. • 
Justiça de alguma forma. • Planejamento para evitar a recorrência. • Retomada de 
aspectos construtivos do relacionamento. • Reconstruir a confiança ao longo do tempo. 
(SANTA-BARBARA, 2007, p. 176, tradução nossa) 
 

É importante considerar as especificidades de cada caso, pois nem sempre todos os 
passos da reconciliação descritos acima mostram-se necessários ou seguem esta mesma ordem, 
havendo ainda a possibilidade de outros passos serem considerados mais úteis de acordo com 
cada contexto. 

Assim, como veremos no ponto quatro, no caso da Ditadura no Brasil (1964-1985) o 
processo de reconciliação não obteve êxito por não conseguir a efetivação de nenhum dos passos 
apontados, as principais razões que explicarão este fato serão abordadas no ponto três a seguir, 
afinal, não há pedido de desculpas quando o agressor acredita que suas ações foram justificadas. 

 
3. Desafios para a Reconciliação no caso da Ditadura Brasileira (1964-1985) 

 
Antes de adentrarmos nas tentativas de processos de reconciliação no caso brasileiro, 

cabe antes compreender melhor as características da Ditadura no Brasil que a tornaram distintas 
de outros processos semelhantes na América Latina e acabaram por se tornar grandes desafios 
para sua reconciliação. 

Na Ditadura Brasileira (1964-1985), havia uma articulação através da qual funcionava o 
sistema de repressão. A mídia, não apenas sofria forte censura, como era instrumentalizada de 
forma a manipular a opinião pública – difundindo, por exemplo, o medo em torno de uma 
possibilidade de golpe comunista –, propagou-se, assim, a crença de que a repressão era a única 
saída ou, ao menos, de que era mais seguro não ser contrário ao Estado. Como corrobora o 
historiador Rodrigo Motta (2013, p.85): 

 
Em linhas gerais, os grandes diários compactuaram com o regime e se adaptaram à 
situação autoritária, notadamente quando o quadro econômico da primeira metade dos 
anos 1970 gerou nova fonte de legitimidade para a ditadura. Com isso, a imprensa 
contribuiu indiretamente para a continuidade do regime militar, embora alguns de seus 
veículos prefiram, hoje, cultivar outro tipo de memória sobre o período. 
 

Outrossim, considerando que a legislação do Brasil é extensa e vaga, o cientista político 
Anthony Pereira (2011, p. 211) utiliza o termo “legalismo mágico” para explicar o seguinte 
fenômeno, em suas palavras: “a existência de uma abundância de leis contraditórias que permite 
àqueles em posição de autoridade escolher a dedo os elementos da legalidade formal que eles 
farão valer num dado momento”. Assim, durante a ditadura havia uma cooperação civil-militar 
que utilizava-se das flexíveis estruturas do direito já existentes no Brasil, instrumentalizando suas 
próprias ferramentas de repressão, como os atos institucionais. 

O consenso civil-militar não era apenas um obstáculo à liberdade durante o regime como 
consistia na própria estrutura organizacional do mesmo. A manutenção da estrutura democrática, 
mesmo que apenas formalmente, foi importante no sentido de evitar a ideia de ruptura na 
mentalidade da população, além disso, a associação com os tribunais concedeu maior legitimidade 
política, por esses motivos a oposição ao regime no Brasil foi menor se comparada aos regimes 
do Chile e da Argentina. 

 
[...] há vantagens em não se despir de todas as pretensões de legalidade e continuar a 
legitimar o governo autoritário com algum tipo de apelo ao direito. Manipulações 
jurídicas e julgamentos políticos são úteis para um regime autoritário, porque podem 
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desmobilizar movimentos populares de oposição com eficiência, reduzindo a 
necessidade de exercer força; porque granjeiam legitimidade para o regime ao mostrar 
que ele “joga limpo” com seus opositores; porque criam imagens políticas positivas 
para o regime e negativas para a oposição; (PEREIRA, 2011, p. 220). 
 

A máquina repressora formada pelo legislativo e pelos militares não atuava apenas nas 
acusações e condenações – daqueles apontados, arbitrariamente, como criminosos por 
representarem, em algum nível, uma ameaça ao regime –, mas também funcionava como 
estrutura para todo o sistema, visto que o Estado preocupou-se em manter a aparência de uma 
ordem democrática a fim de conceder certa validade política ao regime, mascarando para isto suas 
ações autoritárias. 

Dessa forma, como dito anteriormente a propagação da ideia de legitimidade e legalidade 
do regime, apoiada na imprensa, tornou-se um considerável obstáculo para os processos de 
reconciliação e a reformulação desta memória de repressão no Brasil. 

 
4. Tentativas de Reconciliação no Brasil 

 
Ao analisar a anistia política no Brasil, Renato Lemos (2002, p. 289) afirma que o país vive 

uma tradição de anistia e no que se refere à Ditadura não foi diferente:  
 
No Brasil, o “espírito de reconciliação” que norteou este caráter recíproco contribuiu 
também para que fossem anistiados eticamente todos os que sustentaram a violenta 
ditadura militar. Muitos deles são, hoje, pilares da democracia brasileira, atuando em 
posições públicas destacadas [...] (LEMOS, 2002, p. 296)  
 

Dessa forma, após o regime militar no Brasil seus atores de repressão foram anistiados, o 
que, de certo modo, contribuiu para impedir que a memória do evento pudesse ser trabalhada, 
diferentemente de outros países da América Latina, o Brasil não passou por processos de 
julgamento dos crimes políticos cometidos no estado de exceção. 

 
É flagrante o contraste com os rumos seguidos pelas transições políticas em outras 
sociedades latino-americanas em relação à cobrança de responsabilidade de 
funcionários do Estado acusados de crimes contra opositores políticos. No Chile, foi 
preso Manuel Contreras, chefe de Polícia da ditadura comandada pelo general Augusto 
Pinochet. Na Argentina, foi condenado o almirante Augusto Massera, membro da junta 
militar que governou a Argentina no período ditatorial, pelo crime de seqüestro de 
bebês recém-nascidos enquanto esteve no poder. (LEMOS, 2002, p. 299) 
 

Vale ainda mencionar que posteriormente, no ano de 2018, o ditador Pinochet foi 
condenado pela Suprema Corte do Chile por desviar dezenas de milhões de pesos chilenos 
através de esquemas de corrupção implementados durante seu governo, entre 1973 e 1990, e sua 
família foi obrigada a devolver o dinheiro aos cofres públicos.2 

Ainda outros esforços foram realizados no sentido de uma reconciliação para o caso 
brasileiro, como é o exemplo da lei de 2011 que criou a Comissão Nacional da Verdade – vinte e 
seis anos após o fim da ditadura –, com a competência de, conforme seu inciso III do artigo 3°: 
"identificar e tornar públicos as estruturas, os locais, as instituições e as circunstâncias 
relacionados à prática de violações de direitos humanos [...] suas eventuais ramificações nos 
diversos aparelhos estatais e na sociedade". (BRASIL, 2011). 

O relatório da Comissão Nacional da Verdade foi entregue em dezembro de 2014 e, 
durante seu tempo de trabalho, convocou pessoas a prestarem depoimentos, ouviu vítimas e 
buscou recuperar parte da memória perdida da Ditadura Militar. 

                                                           
2 FOLHA ONLINE. São Paulo. Diário. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2018/06/justica-
manda-familia-de-pinochet-devolver-mais-de-r-19-mi-por-corrupcao.shtml Acesso em: 01 de julho de 2018. 
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Apesar de ter representado algum avanço, a Comissão Nacional da Verdade não recebeu 
a devida atenção e investimentos necessários para sua enorme tarefa, apresentando poucos 
resultados efetivos. 

 
5. Conclusão: Propostas de Reconciliação 

 
Este trabalho, por fim, não pretende apontar apenas críticas, mas também caminhos para 

uma estratégia de reconciliação da memória da Ditadura de 1964 no Brasil. Dessa forma, segundo 
o cientista político Mattew Mullen (2015, p. 464, tradução nossa), para planejar as estratégias de 
reconciliação é preciso antes compreender como se dão as formas de violência: 

 
"Violência estrutural" refere-se à desumanização institucional ou sistemática - na forma 
da negação da dignidade, oportunidade ou acesso a meios de subsistência necessários - 
que produz ou permite a violência direta. [...] a violência estrutural pode se manifestar 
abertamente na forma de legislação repressiva ou pobreza, ou secretamente em 
sentimentos de vulnerabilidade ou alienação. [...] a violência estrutural, combinada com 
a violência cultural, converte ou paralisa a decência e a tomada de decisão racional [...] 
Assim, quando se fala em violência estrutural, é importante notar que a humanidade 
pode ser complacente ou silenciada. 

 
Portanto, a violência estrutural e cultural se manifestam como vulnerabilidades existentes 

na sociedade que vão sendo gradativamente alimentadas por discursos ou políticas, como o 
racismo, por exemplo, até expandirem-se ao ponto de tornarem justificável para toda uma 
sociedade atos de violência efetiva, ou direta. De forma que, a presença de violência estrutural e 
cultural faz com que sejam naturalizadas, e até esperadas, atitudes que normalmente seriam 
reprováveis no seio da sociedade, como é o exemplo do genocídio do Nazismo para a sociedade 
alemã. 

Assim, ainda de acordo com o Mullen (2015, p. 477, tradução nossa) a noção de violência 
estrutural e cultural precisam ser o foco central da justiça transicional, pois para ele 

 
São os sistemas de distribuição de poder, que produzem vulnerabilidade e severa 
desigualdade socioeconômica e política, e culturas acostumadas ao ódio e à violência, 
que possibilitam a tirania. A única maneira de garantir que a vulnerabilidade, a 
desumanização e, portanto, a tirania sejam minimizadas, é reverter ativamente os 
sistemas e atitudes que discriminam e desumanizam. 
 

O autor sugere que a justiça transicional trabalhe nos aspectos culturais e estruturais que 
permitiram, ou motivaram, a ocorrência do conflito. Dessa forma, organizar tribunais de justiça 
retributiva, isto é, com punições efetivas, através de declarações das vítimas e reconhecimento e 
pedidos de perdão por parte do agressor não seriam o suficiente, as ações reconciliatórias deverão 
ir além, trabalhando as causas que levaram à desumanização e a exposição das vítimas à violência. 

Algumas propostas metodológicas básicas são: investir no tratamento do currículo escolar 
a fim de problematizar mais eficazmente a memória da Ditadura Militar na escola; Combater os 
símbolos da ditadura que ainda permeiam a sociedade como nomes de ruas, de escolas e 
monumentos que homenageiam ditadores e outros atores da Ditadura, substituindo-os, por 
exemplo, por atores efetivamente positivos para a História o Brasil. 

Além disso, quando comparada aos outros regimes ditatoriais, a justiça no Brasil durante 
a ditadura era a mais pública e vagarosa, utilizando-se das leis, tribunais e toda a estrutura 
democrática para criar a falsa noção de continuidade da democracia, de forma que para uma 
efetiva reconciliação e a prevenção das vulnerabilidades que geraram o estado de exceção uma 
reforma jurídica e institucional se faz imprescindível. 

Finalmente, entende-se que a falta de centralidade para o tratamento da violência 
estrutural e cultural nos processos de reconciliação no Brasil criou lacunas que impediram a sua 
eficácia e permitiram a infeliz continuidade de um ambiente social que reproduz, ainda na 
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atualidade, discursos carregados com os mesmos radicalismos e preconceitos que serviram de 
justificativa para a instauração da Ditadura de 1964. 
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MEMÓRIA E RESISTÊNCIA: NOTAS SOBRE UMA CHARGE NO CONTEXTO DA 
ESCOLA DE SAMBA PARAÍSO DO TUIUTI 

 
Joseeldo da Silva Junior1 

 
Resumo: O carnaval 2018 foi marcado por protestos políticos em razão do momento histórico pela qual 
o país atravessa desde o Golpe Parlamentar de 2016. Houve uma grande promoção de manifestações, 
dentre a qual destaca-se o desfile da Escola de Samba do Paraíso de Tuiuti, que trouxe à luz pertinentes 
críticas sociais, tais como: escravidão moderna, a contrarreforma trabalhista e os manifestoches em 
referência aos manifestantes manipulados pela mídia e promovidos pela Fiesp, que teve como símbolo um 
pato gigante. Em consonância, neste trabalho propomos a analisar discursivamente uma charge referente 
ao Golpe de 2016 produzida após o desfile polêmico do Paraíso do Tuiuti a fim de pontuar as unidades de 
resistência bem como as memórias ligadas à ilustração. Pensando assim, Foucault (2000) disserta que a 
história é descontínua, ou seja, os acontecimentos aparecem como transformações difusas outroras 
ocorridas. A charge que pretendemos analisar se alicerça na crítica aos patos de borracha da Fiesp, os 
sujeitos que ficaram conhecidos como manifetoches e a mídia que fomentou os discursos golpistas. A 
memória, portanto, é um elemento elementar, haja vista que ela estabelece conexão com o presente no 
intuito de corresponder aos eventos passados, conforme aponta Le Goff (2012).  
 
Palavras-chave: Memória. Paraíso do Tuiuti. Mídia.  
 

INTRODUÇÃO 
 

As manifestações de ruas incentivadas e fomentadas pela mídia favoráveis ao 
impeachment da presidenta deposta Dilma Rousseff produziram uma série de discursos que 
circularam massivamente pelas redes sociais digitais. Desde a aparição do pato da Fiesp 
(posteriormente tido como símbolo dos movimentos em favor do impeachment) até aos 
enunciados “Fora Temer”, “Tchau querida” e “Fica Dilma”, as imagens verbais ou não-verbais 
desse episódio político permaneceram na memória social consolidados como o Golpe 
Parlamentar de 2016.  

Momento histórico marcante no Brasil contemporâneo, não são poucos os trabalhos que 
discorrem a respeito do processo de impeachment que desembocou na destituição da ex-
presidenta Dilma Rousseff e os reflexos da política neoliberal implantada pelo presidente Michel 
Temer (SOUZA, 2016; MORETZSOHN, 2016; BASTOS, 2017; GUILHERME, 2017). No ano 
de 2018, um professor da Universidade de Brasília (UnB) ofertou a disciplina2 “Tópicos especiais 
em Ciência Política: O golpe de 2016 e o futuro da democracia no Brasil”, despertando a reação 
do Governo Temer3 e de movimentos reacionários4 de extrema-direita, condenando o curso 

                                                           
1 Mestrando em Linguística pela Universidade Federal da Paraíba, Campus I, João Pessoa/PB. E-mail: 
joseeldojr@gmail.com  
2 Notícia sobre a oferta do curso disponível em [https://www.revistaforum.com.br/curso-de-ciencia-politica-da-
unb-tera-disciplina-sobre-o-golpe-de-2016]. Acessado em 14 de julho de 2018.  
3 O ministro da educação preparou ação para proibir a disciplina sobre o golpe de 2016. Vinculado em: 
[https://congressoemfoco.uol.com.br/especial/noticias/ministerio-da-educacao-prepara-acao-para-barrar-curso-
sobre-golpe-de-2016-anunciado-pela-unb]. O ministro da Secretaria de Governo, por sua vez, declarou não ser 
censura a tentativa de suspender o curso. Disponível em: 
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promovido. Em solidariedade, universidades públicas pelo país também passaram a oferecer 
cursos de extensão e disciplinas em pós-graduação sobre o mesmo tema.  

Dentre as possibilidades existentes em discutir acerca do golpe de 2016 e suas 
consequências (reforma trabalhista, terceirização e a retirada de direitos conquistados a duras 
penas nos últimos governos do PT), neste espaço propomos analisar discursivamente uma charge 
produzida em menção às críticas sociais espetacularizadas no desfile de escola de samba no Rio 
de Janeiro em 2018 pela Paraíso do Tuitui, em específico a “ala manifestoches”, que teceu críticas 
contundentes aos manifestantes manipulados pela mídia e sua relação com o pato da Fiesp, 
ironizando-os e, igualmente, atribuindo-lhes sentido estúpido, ou seja, os manifestantes vieram a 
se tornar os patos da Fiesp, por ter dado crédito aos discursos fabricados pela mídia 
convencional, cujo interesses estavam vinculados ao capital.  

A noção de memória em consonância com a ideia de arquivo é elementar para a análise 
que pretendemos desenvolver. Dialogamos com Le Goff (1990) e Foucault (2008) a fim de 
estabelecer relação entre os dois conceitos e, consequentemente, compreender como a História 
resgata, através da mídia, os acontecimentos discursivos produzidos em outro momento 
temporal/espacial. No mais, utilizamos o método arquegeneológico elaborado a partir das 
contribuições de Michel Foucault. Na análise discursiva, a seleção do corpus (no caso, a charge 
sobre o desfile da escola de Tuiuti) é mantida em relação com uma série enunciativa, de modo a 
encontrar, numa regularidade, a compreensão do “enunciado na estreiteza e singularidade de sua 
situação” (FOUCAULT, 2008, p. 31). 
 
MEMÓRIA E ARQUIVO: BREVE DISCUSSÃO 
 

É pelo acesso a memória, conforme ensina Le Goff (1990, p. 477), “onde cresce a 
história, que por sua vez a alimenta, procura salvar o passado para servir o presente e o futuro”. 
No campo discursivo, a memória, na esteira do pensamento de Foucault (2008) está ligada ao 
campo associado, o qual, dentre a sua complexa trama, é formado  

 
pelo conjunto das formulações a que o enunciado se refere (implicitamente ou não), 
seja para repeti-las, seja para modificá-las ou adaptá-las, seja para se opor a elas, seja 
para falar de cada uma delas; não há enunciado que, de uma forma ou de outra, não 
reatualize outros enunciados. (FOUCAULT, 2008, p. 111) 

 

Isso implica dizer que o enunciado, ao irromper-se em meio ao arquivo, (res)surge 
modificado, deslocado, alocado a outro domínio, outro campo discursivo. Nesse sentido, o 
arquivo é imprescindível para o surgimento do enunciado, ou melhor diríamos, do acontecimento 
enunciativo. Nas palavras de Navarro-Barbosa (2004, p. 117), “a função do arquivo é a de definir 
o regime de enunciabilidade, formação e transformação daquilo que pode ser dito ou escrito, 
fazendo surgir o enunciado-acontecimento”, afirmando ainda que o “arquivo forma aquilo que 
nossa sociedade pode dizer de si mesma”.  

No contexto da charge produzida após o desfile da escola de samba Paraíso do Tuitui, o 
enunciado, via memória, evoca outros enunciados, por ter “sempre margens povoadas” 
(FOUCAULT, 2012, p. 110). As representações imagéticas dos patos controlados por marionetes 
retomam os protestos a favor do impeachment da presidenta deposta Dilma Rousseff, embora a 
imagem enunciativa tenha surgido em outra perspectiva. O arquivo e o enunciado, portanto, têm 
uma estreita relação e a memória, por sua vez, agencia a ligação desse com aquele.  

                                                                                                                                                                                     
[https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/politica/2018/02/23/interna_politica,661764/nao-e-censura-
governo-querer-barrar-disciplina-do-golpe-da-unb-diz.shtml]. Acessado em 14 de julho de 2018. 
4 O Movimento Brasil Livre (MBL) entrou com ação na justiça contra a disciplina prevista para ser ministrada na 
Universidade do Rio Grande do Norte (UFRN). Disponível em: [https://www.blogdobg.com.br/ufrn-tera-que-dar-
explicacoes-sobre-criacao-da-disciplina-golpe-de-2016/]. Acessado em 14 de julho de 2018. 
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Na abordagem de Le Goff (1990), na discussão sobre documento/monumento, o autor 
desvela o modo de fazer história a partir do documento enquanto monumento. A prática de 
retornar à história, lembrando Foucault (2000), depende essencialmente do modo operacional que o 
historiador concede ao documento, esmiuçando, descrevendo e interpretando os acontecimentos 
do arquivo documental que está em posse. É nessa compreensão que a memória coletiva toma 
para si o papel de fazer conectar o passado ao presente. Diz Le Goff (1990):  

 
O documento não é qualquer coisa que fica por conta do passado, é um produto da 
sociedade que o fabricou segundo as relações de forças que aí detinham o poder. Só a 
análise do documento enquanto monumento permite à memória coletiva recuperá-lo e 
ao historiador usá-lo cientificamente, isto é, com pleno conhecimento de causa. (LE 
GOFF, 1990, p. 545) 

 
Foucault endossa essa ideia de Le Goff. O historiador ao tomar para si a descontinuidade 

como análise da história é interposto por três funções, das quais destacamos uma:  
Constitui, inicialmente, uma operação deliberada do historiador (e não mais o que ele 
recebe, apesar dele mesmo, do material que tem a tratar): pois ele deve, ao mesmo título 
de hipótese sistemática, distinguir os níveis possíveis de sua análise e fixar as 
periodizações que lhe convêm. (FOUCAULT, 2000, p. 84) 

 
A título de exemplo, cabe ao historiador, portanto, diante das análises dos arquivos, num 

olhar interpretativo e descritivo, definir se o impeachment da presidenta Dilma Rousseff foi ou 
não um golpe. Em nossa convicção e entendimento, o processo de impedimento da ex-
presidente em 2016 não passou de uma artimanha criada pela mídia tradicional e as forças 
opositoras ao Governo do Partido dos Trabalhadores para interromper a política de inclusão 
iniciada no Governo Lula, em 2002.   
 
DESFILE DE RESISTÊNCIA: PARAÍSO DO TUIUTI EM CENA 
 

12 de fevereiro de 2018, madrugada de segunda-feira. Em ano de carnaval politizado, com 
protestos em todo o país, destacou-se na Avenida da Sapucaí a escola de samba Paraíso do 
Tuitui, no Rio de Janeiro, que trouxe no enredo a seguinte crítica: "Meu Deus, meu Deus, está extinta 
a escravidão?”5. Dois anos após o golpe de 2016, o desfile da escola Paraíso do Tuiuti foi mais que 
mera apresentação cultural carnavalesca; tornou-se um ato de resistência.  

Tomamos o carnaval como um espaço utópico e heterotópico (PEREIRA, 2015). Antes 
de justificar o motivo pelo qual a festa carnavalesca trata-se de espaços utópicos e heterotópicos, 
vejamos o que Foucault pensa sobre os dois conceitos. No texto De espaços outros, Foucault (2013, 
p. 115) define a utopia como “alocações sem lugar real (...) que mantêm com o espaço real da 
sociedade uma relação geral de analogia direta ou invertida (...) são espaços fundamentalmente, 
essencialmente, irreais.” Por outro lado, em oposição a utopia, está a heterotopia, entendida 
como  

lugares reais, lugares efetivos, lugares que são desenhados na própria instituição da 
sociedade e que são espécies de contra-alocações, espécies de utopias efetivamente 
realizadas, nas quais as alocações reais, todas as outras alocações reais que podem ser 
encontradas no interior da cultura, são simultaneamente representadas, contestadas e 
invertidas; espécies de lugares que estão fora de todos os lugares, embora sejam 
efetivamente localizáveis. (FOUCAULT, 2013, p. 115-116) 

 

Foucault continua sua ideia criando uma metáfora do espelho para exemplificar o 
conceito de utopia e heterotopia. Para o autor, o espelho é tido como utópico e heterotópico, 
uma vez que reflete o irreal e o real, aquilo que você representa, a construção de si, e o sua 

                                                           
5 Matéria sobre o desfile da escola de samba e a crítica ao modelo de economia adotado pelo Governo Temer. 
Disponível em: [https://www.cartacapital.com.br/sociedade/nao-sou-escravo-de-nenhum-senhor-tuiuti-desfila-
contra-retrocesso]. Acessado em 15 de julho de 2018. 
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imagem verdadeira. Nesse sentido, Pereira (2015) faz analogia ao carnaval e o espelho misto. 
Conforme dissertado acima, o carnaval é apresentado como um espaço utópico e heterotópico. 
Eis a razão pontuada por Pereira (2015): 

 
[...] Carnaval é um espaço heterotópico, tendo em vista que é real, já que é uma festa 
popular que acontece com data certa e local previamente demarcado; porém, é também 
utópico, pois ele representa uma realidade fantasiosa e ritualística, na qual é permitida a 
homens e mulheres uma liberdade de comportamento, de relacionamento e de 
vestuário, que não é possível em outro momento; sendo, portanto, um espaço misto, 
assim como o espelho de Foucault. (PEREIRA, 2015, p. 53) 

 
Diante dessa noção, o desfile do Paraíso do Tuiuti representa uma realidade encarada no 

cenário político brasileiro: as manifestações apoiadas pela mídia e o golpe de 2016, os modelos 
modernos de escravidão, a reforma trabalhista e a consequente retirada de direitos sociais são 
exemplos de retomada do real em um espaço utópico/heterotópico como o Avenida do Sapucaí.  

Nas figuras 01 e 02, observamos a ala denominada Manifestoches em referência aos 
manifestantes fantoches, dado o poder de influência da mídia sobre esses sujeitos, os quais foram 
protestar, de verde e amarelo, com as camisas da seleção brasileira de futebol, contra o Governo 
Dilma e do Partido dos Trabalhadores e a favor do impeachment. O Grupo Globo, em especial a 
Tv Globo e GloboNews, foram as emissoras que mais incentivaram massivamente as 
manifestações, conforme aponta Moretzsohn (2016).  

O carnaval do Tuiuti foi uma demonstração de resistência em contraponto discurso de 
legalidade no processo de impeachment e as benevolências divulgadas pela mídia das reformas 
feitas pelo Governo Temer. Segundo ensina Foucault (2014), o discurso é controlado, segue uma 
ordem de permissão e, portanto, pode vir a ser alvo de exclusão. No entanto, o que se viu na tela 
da Tv Globo foi um ato de transgressão, pois não se podia “silenciar” a Avenida da Sapucaí, uma 
vez que se tratou de uma transmissão ao vivo.  

 
Fig 01 e Fig 02: Ala manifestoches em exibição ao vivo pela Tv Globo 

 
Fonte: Imagens da internet, 20186 

 

 
A audácia em levar a política econômica e rasteira do presidente Temer para a rua da 

Sapucaí reverberou na mídia, chegando a ganhar status de denúncia7 ao golpe de 2016 e toda a 
conjuntura de subalternização da população devido a política neoliberalista do Governo do MDB 
– Movimento Democrático Brasileiro. Inúmeras manifestações puderam ser acompanhadas nas 
redes sociais digitais, dentre a qual trazemos a charge criada por Zé da Silva, corpus de análise 
deste debate empenhado até aqui. Vejamo-la: 

                                                           
6 Fig 01: Disponível em: [https://www.hypeness.com.br/2018/02/escola-de-samba-satiriza-paneleiros-e-protesta-
contra-a-reforma-trabalhista-com-presidente-vampiro-e-clt]. Fig 02: Fotografia de Severino Silva/Estadão Conteúdo 
disponível em [http://www.band.uol.com.br/m/conteudo.asp?id=100000900333&Programa=Band%20Folia]. 
Acessado em 14 de julho de 2018.  
7 Paraído do Tuiuti entra para a história ao denunciar o golpe parlamentar de 2016. Disponível em: 
[https://www.revistaforum.com.br/paraiso-do-tuiuti-faz-desfile-historico-e-eterniza-o-golpe-na-sapucai2]. Acessado 
em 15 de julho de 2018. 
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Fig 03: Charge em menção ao desfile da Paraíso do Tuiuti 

 
Fonte: Imagem de internet, 20188 

Na charge visualizamos um casal fantasiado de pato em alusão ao pato gigante da Fiesp. 
O homem e a mulher estão segurados por uma mão de marionete enquanto provavelmente 
assistiam ao desfile da escola de samba do Paraíso do Tuiuti na Tv Globo. O homem comenta: 
“Não vi nada de mais no desfile da Tuiuti!”. A mulher prontamente responde: “Nem eu!”. O motivo de 
ambos não perceberem a crítica que os direciona é pelo fato de tanto um quanto outro 
continuarem alienados à realidade construída pela mídia tradicional.  

Supomos que o chargista trouxe para a cena um casal de estatura econômica baixa, visto 
que estão ambientados em uma sala modesta (sofá humilde apenas com um móvel e uma tv 
sobre ele) e vestidos com itens básicos (chinelas e camisetas básicas), a fim de indicar inferior 
grau de escolaridade, justificando a falta de compreensão e o controle que a mídia ainda exercem 
sobre os dois, embora estejam sendo vítimas da política econômica que subtraiu direitos sociais.  

Tal imagem acessa quase que automaticamente a memória de evento ocorrido no 
passado, conforme visto nas discussões abordadas por Foucault (2008) e Le Goff (1990). Nas 
fotografias das figuras 04 e 05, podemos observar a menção que a imagem faz. Não é um dado 
novo, afinal, segundo atesta Foucault (2014, p. 26), o novo não está naquilo que é dito, mas no 
acontecimento de sua volta.” Havia, na história, as manifestações de rua financiadas pela Fiesp, 
instigadas pela mídia (Grupo Globo, por exemplo) e mobilizadas pelo MBL – Movimento Brasil 
Livre. Eventos de 2016 que são retomados em 2018, sob outro viés, transformados.  

 
Fig 04 e Fig 05: Cobertura da GloboNews e Tv Globo das manifestações a favor do 

impeachment 

 
Fonte: Imagens da internet

9 

                                                           
8 Charge criada por Zé da Silva. Disponível em [https://www.bluebus.com.br/carnaval-2018-as-melhores-charges-
inspiradas-no-desfile-da-paraiso-do-tuiuti/]. Acessado em 15 de julho de 2018. 
9Fig 04: Disponível em: [https://www.ocafezinho.com/wp-content/uploads/2015/12/CWHeFOYWcAAffA_.jpg]. 
Fig 05: Disponível em: [http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2015/12/manifestantes-se-reunem-na-avenida-
paulista-em-ato-contra-governo-dilma.html]. Acessado em 15 de julho de 2015.  
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A mídia foi imprescindível no curso do impeachment, pois a mesma alegava “que o 

impeachment era um instrumento constitucional, ignorando-se espertamente a obrigatoriedade 
legal de existência de crime de responsabilidade”, assinala Moretzsohn (2016, p. 04). Observando 
as figuras acima, vemos a cobertura ao vivo dada as manifestações a favor do impeachment, 
numa tentativa de adesão da população ao movimento. O discurso produzido era de combate a 
corrupção nos governos do PT. No entanto, a principal razão se escamoteava, e os patos 
controlados pela mídia e pela Fiesp continuam a ocupar as ruas. Segundo aponta Boito Jr (2016) 

 
O pesado ajuste fiscal para assegurar ao capital rentista o pagamento dos juros da dívida 
pública, a abertura e a privatização da economia brasileira para atender ao capital 
internacional e os cortes de direitos trabalhistas e sociais são os principais objetivos do 
governo interino e, correlatamente, o principal motivo da mobilização contra o golpe 
de Estado institucional. (BOITO JR, 2016, p. 25) 

 

Embora não aparente para os manifestoches à época do processo de impeachment, a 
destituição de Dilma Roussef da Presidência da República incidiu nos direitos sociais, apontado 
corajosamente pelo desfile da escola de samba Paraíso de Tuiuti.  
 
CONCLUSÃO 
 

Por que gritamos golpe? (2016) Justifica-se pela entrega do pré-sal às multinacionais, pela 
reforma trabalhista que tornou precários os direitos do trabalhador, pela privatização das 
empresas estatais e entrega ao capital, enfim, pela imensa retirada de direitos sociais conquistados 
após muita luta e resistência. Pontua claramente Moretzsohn (2016, p. 03): O verdadeiro golpe, 
sintetizado no programa “Ponte para o Futuro”, que os críticos rebatizaram de “Ponte para o 
Inferno” ou “Ponte para o Abismo”, precisava do impeachment para se concretizar. 

A história, o arquivo e a memória se encarregarão, cada um em sua especificidade e 
função, de demonstrar e retomar as evidências e, posteriormente, fatos ocasionados pelo Golpe 
Parlamentar de 2016. Paraíso do Tuiuti provavelmente foi apenas a primeira de muitas 
manifestações que poderão irromper no curso da História, pois o discurso “renasce em cada um 
dos seus pontos, absolutamente novo e inocente”. (FOUCAULT, 2014, p. 23)  
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OS TRABALHADORES RURAIS E A JUSTIÇA DO TRABALHO NO CONTEXTO 
DO GOLPE DE 1964: O CASO DA JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO DE 

NAZARÉ DA MATA 
 

Ademir Bezerra de Melo Junior1 
 
Resumo: Este trabalho procura analisar os impactos do Golpe Civil-Militar de 1964 sobre a 
experiência dos Trabalhadores Rurais no âmbito da Justiça do Trabalho, tomando como objeto 
imediato a Junta de Conciliação de Nazaré da Mata. Nesse sentido, será válido refletir 
brevemente sobre a história de luta dos trabalhadores rurais na construção de seus direitos, 
percebendo como a Lei responsável por estender a cobertura da legislação trabalhista para a 
categoria dos trabalhadores rurais, o Estatuto do Trabalhador Rural, promulgado em 1963, foi 
prontamente utilizado pelos trabalhadores do campo, que mobilizaram o aparato legal em 
benefício próprio, apesar de seus limites, contribuindo como um elemento desestabilizador dos 
modelos tradicionais de dominação da força de trabalho na zona canavieira de Pernambuco. A 
bibliografia consolidada sobre a temática tem sido pacífica em reconhecer que tais 
desdobramentos das lutas dos trabalhadores acabaram por suscitar a reação das classes 
dominantes, estando na raiz da construção de parte significativa da ideologia responsável por 
legitimar o Golpe de 1964 perante a opinião pública, e na sustentação das práticas repressivas 
utilizadas contra os trabalhadores rurais ao longo dos anos de chumbo. Em nossa análise, 
utilizaremos os dados obtidos a partir da observação dos processos trabalhistas instaurados por 
trabalhadores rurais na JCJ de Nazaré da Mata entre os anos de 1963 e 1964, assim como 
documentos do DOPS-PE e da imprensa oficial do período, questionando quais mudanças 
podem ser percebidas a partir do advento do Golpe, e quais ferramentas foram desenvolvidas 
pelas forças repressivas, muitas vezes em associação com os proprietários rurais, para 
criminalizar, eventualmente sob o signo da subversão, os trabalhadores que recorriam ao tribunal 
na defesa de seus direitos, e assim justificar todo tipo de violência contra os homens e mulheres 
do campo, buscando esterilizar, através do terror, a resistência dos trabalhadores. 
 
Palavras-Chave: Golpe Civil-Militar; Trabalhadores Rurais; Justiça do Trabalho. 
 
INTRODUÇÃO 
Estado Capitalista, Direito e Trabalho 

 
Ao discutir os traços mais fundamentais da experiência dos trabalhadores rurais no 

âmbito da Justiça do Trabalho, me parece importante refletir brevemente sobre o lugar que o 
Estado e o Direito assumem no capitalismo. Nesse sentido, acredito que a proposta de análise 
que fornece os melhores instrumentos para a história, em sua tentativa de compreender a forma 
estatal é aquela que perpassa as formulações dos autores clássicos do Marxismo, e que 
compreende o Direito como um espaço de disputa entre forças contraditórias, de tal maneira que 
é função vital do ordenamento jurídico conformar dentro de certos limites toda uma série de 
conflitos sociais, a fim de que, por meio da atuação do Sistema Judiciário, eles sejam acomodados 

                                                           
11 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal da Paraíba - PPGH-UFPB.  
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no interior do aparelho estatal, impedindo que seu acirramento ponha em risco a própria ordem 
social, e a reproduções das relações sociais capitalista. Por outro lado, o caráter historicamente 
específico do Estado moderno encontra-se estreitamente vinculado à forma de organização social 
capitalista, onde a relação entre capital e trabalho assume uma posição central, uma vez que  

 
“o núcleo da forma política capitalista reside num poder separado dos agentes econômicos diretos, 
que se fazem presente por meio da reprodução social a partir de um aparato específico, o Estado, 
que é o elemento necessário de constituição e garantia da própria dinâmica da mercadoria e da 
relação entre capital e trabalho.” (MASCARO, 2012, p. 39) 
 

Abordado dessa maneira, o caráter de classe do Estado não decorre de sua eventual, ou 
até mesmo possível captura por determinada classe ou grupo social, que dessa maneira teria o 
monopólio do governo, mas no fato de que a própria existência do aparelho estatal se encontra 
baseada nessa forma específica de organização social, estruturada na vigência da forma privada da 
propriedade dos meios de produção, resguardando a continuidade e perpetuação dessas próprias 
relações. Nesses termos, a legislação que visa regulamentar as relações de trabalho tem uma vital 
importância social dada à centralidade da propriedade privada e da importância vital que o 
trabalho assuma nessa forma de sociedade, enquanto elemento criador de valor, sendo sua 
vigência, reformulação ou mesmo sua eventual extinção reflexos do equilíbrio de força entre as 
classes em um determinado momento da reprodução social. 

A partir desses desenvolvimentos, ao pensarmos no Estatuto do Trabalhador Rural 
(ETR)2 ou mesmo na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT),3 no seu lugar como instrumento 
Estatal para a mediação da relação entre Capital e Trabalho no mundo rural, não nos parecem 
produtivas as formulações que consideram a vigência de tal legislação “boa” ou “ruim” para os 
trabalhadores, pois essas formulações me parecem não perceber o essência, ou seja, que a 
legislação social do trabalho, assim como o conjunto da Justiça do Trabalho, não tem como 
objetivo acabar com as mazelas dos trabalhadores, agir em seu favor ou contra eles, ou mesmo 
garantir-lhes um salário justo ou injusto, muito menos é sua finalidade acabar com a contradição 
entre Capital e Trabalho, muito embora possamos, e, como historiadores, até devamos perceber 
melhorias ou prejuízos para os trabalhadores advindos de sua aplicação ou da negligencia em 
observar suas normas, pois o elemento essencial encontra-se no fato de que ela tão somente cria 
as condições para que essa contradição entre proprietários e trabalhadores possa se mover, 
garantindo que esse conflito não ponha em risco o conjunto da reprodução social capitalista.  

Assim, segundo a feliz expressão de Lukács, a própria formação do Direito “é 
necessariamente resultado de uma luta entre forças sociais heterogêneas (as classes), não 
importando que se trate de um conflito levado às últimas consequências ou de um compromisso 
de classe,” de modo que o critério da (re)interpretação que determinada norma jurídica deve ter  

 
“não pode ser a identidade ou a convergência objetiva em sentido gnosiológico; o motivo consiste 
na possibilidade de utilização atual, em circunstâncias concretamente presentes, segundo a 
resultante da luta entre interesses sociais concretos.” (LUKÁCS,2012, p. 389) 
 

Gramsci também fornece relevantes contribuições a discussão das questões que envolvem 
o Estado, compreendendo o Direito como uma importante ferramenta pedagógica, que 
contribuis sobremaneira para moldar os indivíduos às exigências da reprodução social. Nesse 
sentido, pensando nas implicações do ETR, caberia a esse conjunto de normas, muito bem 
compreendidas pelos trabalhadores rurais como seus direitos, entre outras coisas, estabelecer não 
apenas a possibilidade de reivindicação, mas também, e sobretudo, os limites daquilo que poderia 
ou não ser reivindicado, que poderia ou não ser objeto de questionamento legal, fundamentar ou 
não um queixa contra o empregador. A Lei contribui, dessa maneira, com a  

                                                           
2 Lei Nº 4.214, de 02 de março de 1963. 
3 Decreto-Lei nº 5.452, de 1 de maio de 1943. 
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“tarefa educativa do Estado, cujo fim é sempre o de criar novos e mais elevados tipos de 
civilização, de adequar a “civilização” e a moralidade das mais amplas massas populares às 
necessidades do contínuo desenvolvimento do aparelho econômico de produção e, portanto, de 
elaborar também fisicamente tipos novos de humanidade.” (2002, p. 23) 
 

A fim de percebermos a vigência prática de tal formulação, um dos exemplos mais relevantes que 
podemos elencar é aquele da Lei de Greve, que estabelecia os parâmetros legais para o exercício 
do direito de greve, delimitando também, no mesmo quadro, seus limites. É exatamente esse um 
dos exemplos elencados por Edelman, em sua obra A Legalização da Classe Operária (2016). Em 
sua formulação, o autor reflete como a legalização da classe operária, ou seja, a regulamentação 
do trabalho no mundo burguês, significou seu enquadramento dentro do marco legal da 
sociedade capitalista, estabelecendo, na mesma medida, os limites para a sua atuação política.
 Nossa compreensão acerca do lugar ocupado pelo direito na moderna sociedade 
capitalista, notadamente em sua imbricação com a questão do trabalho, parece muito bem 
resumida na famosa formulação de Marx, para quem “o reconhecimento dos direitos humanos 
por parte do Estado moderno tem o mesmo sentido do reconhecimento da escravatura pelo 
Estado antigo”, o seja, a regulamentação de tais relações. (2013, p. 132) 

Para ampliar nossa abordagem, parece relevante também indicar algumas características 
marcantes do ambiente social abarcado pelo presente trabalho, ou seja, as características 
fundamentais da zona canavieira, notadamente as relações de trabalho ali vigente e os 
movimentos de trabalhadores rurais que buscavam contestá-las. Visamos com isso compreender 
aquilo que Eric Wolf denominou de “ordem social mais ampla” em sua investigação sobre as 
sociedades camponesas. (WOLF, 1976) Trata-se neste caso de compreender todo o conjunto de 
relações que se encontram ao nível da ordem social mais ampla, e cuja clareza é necessária para o 
devido entendimento do objeto de análise mais imediato, e que sofre a influência de todas as 
determinações dessa Sociedade Maior. Nesse sentido, buscaremos partir das lutas dos 
trabalhadores pela conquista de seus direitos, que emergem sobretudo a partir da metade da 
década de 1950, resultando em conquista como a promulgação do ETR, em 1963, concluindo em 
seguida com a atuação dos trabalhadores no tribunal. 
 
Breves Notas Sobre a Vida no Canavial: o longo caminho dos trabalhadores turais até o 
Tribunal 
 

 A década de 1950 demarca o período dos mais relevantes nas lutas dos trabalhadores 
rurais pela conquista de seus direitos. Tais fatos não são casual, e são marcados por questões 
políticas e sociais relevantes. Dentre as quais, um novo momento da indústria Açucareira 
Brasileira, que assume traços mais nítidos a partir do final do século XIX, com a verificação de 
um acelerado processo de industrialização da produção do açúcar, cuja característica mais 
marcante é o surgimento das usinas, de um lado, e de outro, um novo movimento de 
concentração fundiária. Esse segundo movimento foi responsável por gerar ondas sucessivas de 
expulsão de trabalhadores rurais, que haviam vivenciado por longos períodos a condição de 
morador, símbolo da dependência a que a mãe de obra da zona canavieira foi submetida, 
característica das formas de organização da produção agrícola denominada “plantation”, estudada 
por Mintz, e caracterizada como “uma propriedade agrícola operada por proprietários 
dominantes (geralmente organizados numa empresa) e uma força de trabalho dependente, 
organizada para suprir um mercado em larga escala”. (2012, p. 169) 

Ambos os eventos estão imbricados, um vez que a implantação das usinas em 
Pernambuco, por exemplo, elevou sobremaneira a demanda, de sorte que a  produção de cana-
de-açúcar passou a não mais suprir as necessidades do setor, ao que os usineiros reagiram 
tentando impedir a produção de açúcar nos engenhos, cuja atividade constituía-se agora em um 
infortúnio que era necessário superar. Após a pressão do setor industrial, houve uma série de 
expropriações dos senhores-de-engenho, com a finalidade de paralisar sua produção de açúcar e 
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destinar a matéria prima de suas terras às próprias usinas. Por sua vez, os produtores que 
conseguiram manter a propriedade da terra, tornaram-se simples fornecedores de cana para as 
usinas, quer por meio da produção realizada por conta própria, quer arrendando suas terras a 
pequenos produtores, recebendo em troca uma renda em dinheiro, denominada “foro”. Por 
outro lado, o Estado passou a intervir de maneira direta na produção açucareira a partir da década 
de 1930, com a criação de órgãos governamentais e a promulgação de leis responsáveis por 
regulamentar o setor, como a Comissão de Defesa da Produção do Açúcar – CDPA, e o Instituto 
do Açúcar e do Álcool – IAA, criados respectivamente em 1931 e 1933, além da promulgação do 
Estatuto da Lavoura Canavieira, em 1941.4 (JACCOUD, 1990, p. 31) 

Apesar dos recurso despendidos pelo governo federal,  tais medidas, aliadas a outras 
tomadas no mesmo período, embora de menor relevância, demonstraram insuficientes para o 
enfrentamento do grave momento vivenciado pelo setor. Apesar dos esforços do governo, o 
consumo interno não dava conta da produção de açúcar, agravando o contexto de 
superprodução, e mesmo a aposta na produção do álcool, para onde eram direcionadas fatias 
cada vez maiores da produção de cana, não apresentava bons resultados quanto observadas as 
necessidades de um retorno em curto prazo. É a partir dessas dificuldades que é criado, pelo 
Decreto nº 22.789, de 01 de junho de 1933, o Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA), autarquia 
federal sediada no Rio de Janeiro, sendo regulamentada e parcialmente modificada pelo Decreto 
nº 22.981, de 25 de julho de 1933. Com ele, “a intervenção governamental, antes exercida em 
caráter provisório por órgãos de emergência, passou a ser definitiva e atribuída a um órgão 
permanente”, cuja atuação visava “dirigir, fomentar e controlar a produção de açúcar e de álcool 
em todo o país”, o que nos permite dizer que é com o IAA que tem “início o processo de 
planejamento da agroindústria canavieira no Brasil.” (SZMRECSÁNYI, 1979, p. 177-8) 

Tais medidas foram responsáveis pelo movimento de expulsão dos trabalhadores rurais 
vivenciado sobretudo a partir da década de 1950, uma vez que os proprietários dispunham agora 
de fartos financiamentos públicos, passando então a ocupar as terras antes cedidas aos 
trabalhadores com a plantação de cana subsidiada. Em reação, os trabalhadores rurais iniciaram 
um importante processo de organização, que contou com o apoio de agentes políticos como o 
Partido Comunista Brasileiro, e, posteriormente, das Ligas Camponesas, inicialmente criadas pela 
iniciativa do próprio PCB após o período de sua legalização no processo de redemocratização de 
1945. Esse trabalho seguiu com grande vitalidade, e até ser posto novamente na ilegalidade em 
1947, o PCB já havia conseguido organizar cerca de 100 ligas. (ABREU E LIMA, 2012, p. 42) 
Após o período de repressão seguinte, em que as Ligas cessaram sua atuação, comunistas e 
antigos integrantes tentar retomar o movimento ao longo da década de1950, o que resultará na 
fundação da Sociedade Agrícola dos Plantadores e Pecuaristas de Pernambuco (SAPPP), no 
município pernambucano de Vitória de Santo Antão, instituição que tinha, inicialmente, como 
objetivo fornecer assistência médica e jurídica, além de outras preocupações com vistas a minorar 
a penosa situação do homem do campo.  

Temerosos da repressão policial, os camponeses integrantes da SAPPP procuram apoio 
jurídico em Recife, entrando em contato com Francisco Julião, que seria posteriormente um dos 
principais líderes expoentes do movimento. Algum tempo depois, ele rememorava o clima que a 
imprensa de grande circulação procurou criar em torno do movimento.  

 
“quem batizou a Sociedade Agrícola e Pecuária com esse nome de “Liga”, em 1955, foram os 
jornais do Recife para torna-la ilegal. A Liga Camponesa começou como cônica policial, porque 
consideravam que tudo o que acontecia no campo não era senão uma série de delitos cometidos 
pelos camponeses sob a orientação desse fulano de tal, esse senhor advogado e agora deputado 
que criava conflitos, tirando a paz do campo. (Entrevista com Francisco Julião: Jornal O Pasquim, 
edição de 12 de janeiro de 1979, apud SILVA, 2009, p. 3) 

                                                           
4 Para acessar o texto do Estatuto da Lavoura Canavieira (Decreto Lei n° 3.855), ver link: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3855.htm   

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del3855.htm
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Outras lutas importantes para os trabalhadores rurais foi aquele voltada ao 
reconhecimento de seus direto trabalhistas, notadamente ao reconhecimento dos sindicatos 
rurais. Tal luta também contou com o importante suporte do PCB. É nesse sentido que é 
realizada a II Conferência Nacional Lavradores e Trabalhadores Agrícolas, em São Paulo, em que 
os camponeses articularam a criação da União dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do 
Brasil (ULTAB), dando um novo impulso as reivindicações pela sindicalização rural e pelo 
reconhecimento de direitos trabalhistas, tais como o estabelecimento de um salário mínimo. 

A chegada da década de 1960 acirra ainda mais os ânimos, e já de longa data tais medidas 
eram abordadas pela imprensa pernambucana em tom alarmista, que reverberava a opinião dos 
proprietários, e os movimentos dos trabalhadores, notadamente aqueles em torno das Ligas 
Camponesas, eram tratados como caso de política, o qual deveria ser enfrentado pelo Estado 
com todo o rigor. 

Um desses exemplos é a matéria5 intitulada “Governo e militares preocupados com as 
Ligas Camponesas do Estado”, que começa por noticiar como “a criação de Ligas Camponesas 
no interior de Pernambuco é um dos fatos que mais preocupam os comandos militares do 
Nordeste e as classes dirigentes.” O movimento teria então “quatro anos”, sendo “geralmente 
classificado de comunista”, e teria o “objetivo de fazer a reforma agrária”. É então cintado o caso 
de Vitória de Santo Antão, municípios sediado a 100 quilômetros do Recife, onde “dois engenhos 
já foram ocupados por trabalhadores e estão funcionando sem que os proprietários consigam 
retomá-los”. Dada a gravidade da situação, o deputado Oswaldo Lima, do então PTB, procurava 
antecipar-se a situação, ao distribuir alguns lotes de terras no município de Bomjardim, com o 
intuito de “impedir que a inquietação social se estenda ao seu município.”  
 A matéria informa ainda que a Polícia Política já havia fechado, há dois anos, seis 
sindicatos de assalariados rurais na Zona da Mata, sendo então realizadas “50 prisões”, tendo a 
polícia acusado “de comunistas os organizadores desses sindicatos”. Tal informação corrobora 
com o fato de que os Sindicatos criados na II Conferência Nacional de Lavradores e 
Trabalhadores Agrícolas, não tinha de fato existência legal, pois a legislação relativa à 
sindicalização rural só irá surgir de fato a adoção de uma série de regulamentações pelo ministério 
do Trabalho ao longo de 1962, sendo amplamente vivenciada apenas com a promulgação do 
Estatuto do Trabalhador Rural, em 1963, sendo por isso bastante difícil a criação de qualquer 
instituição com a denominação de Sindicato no meio rural, dada a repressão policial, da oposição 
das autoridades locais e dos proprietários. 

A violência contra os trabalhadores também era por vezes denunciada. Assim, 
questionado a violência policial contra trabalhadores rurais em Nazaré da Mata, o então deputado 
estadual Sérgio Murilo pedia informação ao secretário de segurança sobre Aluízio Alves Carneiro, 
perguntando ainda se era do conhecimento e devidamente autorizada por esse órgão a diligência 
realizada por ele no engenho Cavalcanti, situado em Nazaré da Mata, onde teria comandado 
“uma patrulha de soldados do destacamento local, armados de fuzil”, na qual “balearam o 
trabalhador rural Inácio Albertino”. Duvidoso da legalidade da ação, questionava o deputado se 
os militares haviam efetuado “alguma prisão, lavrando o competente auto de flagrante delito”, e 
reportado o recolhimento do dinheiro “retirado violentamente dos bolsos dos populares, [...] 
trabalhadores rurais que se achavam presentes à tradicional festa que ali se realizava em louvor a 
São Sebastião”, tendo sido ou não “lavrado o termo de apreensão desse dinheiro”. Por fim, 
questionava se as autoridades haviam “instaurado o competente inquérito para apurar a 
responsabilidade criminal do autor dos ferimentos produzidos na vitima da sanha policial”, e, o 
mais relevante, “quem determinou essa expedição punitiva”.6 
 Sérgio Murilo havia sido eleito em 1958 pelo Partido Republicano Trabalhista (PRT), 
assumindo então a liderança da oposição ao governo Cid Sampaio na Assembleia Legislativa. 

                                                           
5 Governo e militares preocupados com as Ligas Camponesas do Estado, Diário de Pernambuco, Recife, 19 fev. 1959, 
p. 1. 
6 Violência Policial, Diário de Pernambuco, 22 jan 1960, p. 18. 
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Candidatou-se novamente à deputação pelo Partido Social Trabalhista (PST) em 1962, tendo 
obtido apenas a quarta suplência na ocasião. Findo seu mandato na Assembleia em janeiro de 
1963, assumiu a assessoria jurídica do governo estadual, a convite do Governador recém-eleito 
Miguel Arraes.7 

Nesse contexto, após muitas lutas, é finalmente promulgado o Estatuto do Trabalhador 
rural, em 1963, marcando o ingresso dos trabalhadores rurais no tribunal. 
 
As primeiras experiências dos Trabalhadores Rurais na Junta de Conciliação e 
Julgamento de Nazaré da Mata e as marcas do Golpe de 1964 
 
 Várias reclamações registram depoimentos de trabalhadores que indiciam a presença da 
violência patronal, que se valia também do discurso da subversão contra os trabalhadores. Uma 
vez conquistado o direito, ele passou a ser reivindicado pelos trabalhadores em suas reclamações, 
que cobram sempre que possível o cumprimento do acordo. É esse ocaso, por exemplo, do 
processo8  em que os trabalhadores rurais Alfredo Dias da Silva e seu filho Duda Dias da Silva, 
analfabetos, filiados ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Nazaré da Mata e residentes no 
Engenho Tamarazá, situado em Nazaré da Mata, reclamam contra Ernani Ramos, proprietário do 
referido engenho, onde também trabalhavam, alegando que “há 9 anos [...] trabalham como 
empregados do reclamado, sem receber pagamento de salário, pelo exclusivo direito de 
cultivarem um trato de terra, no mesmo engenho, [...] onde possuem lavouras.”  

Ao que podemos inferir da inicial9 apresentada pelos trabalhadores no dia 9 de agosto de 
1963, o grande problema era agora o aumento do „fôro‟, que havia saltado em quatro anos, 
passando de Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros) para Cr$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros), 
inviabilizando o cumprimento do acordo com o proprietário, pondo em risco seu sítio. Tendo 
em vista as novas possibilidades, afirmam os trabalhadores que não tendo “jamais auferido 
nenhum direito como trabalhadores rurais, reclamam, agora, que lhes é negado o direito de 
trabalhar e o reclamante intenta pela violência compeli-los a abandonar a terra onde moram e 
labutam,” requererem indenização, aviso prévio, férias, dentre outras garantias. 
 A audiência do processo ficara marcada então para o dia 26 de setembro, e um vez que os 
trabalhadores não compareceram a mesma, o juiz mandou arquivar a reclamação, “de acordo 
com o § 7º do artigo 798 da C.L.T”.10 Essa não seria, no entanto, a última tentativa dos 
trabalhadores para defender seus direitos. 
 Em outra reclamação11 entre as mesmas partes, apresentada pelos trabalhadores em 30 de 
setembro de 1963, eles não aludem mais a questão do foro, e fazem também referência tanto ao 
ETR quanto ao Acordo do Campo, firmado naqueles dias. Afirmam eles trabalharem há 08 anos 
para o proprietário, em serviços de sua lavoura,  

“recebendo salário na forma de utilidades (in natura) – art. 2º da lei nº 4.214/63, Estatuto do 
Trabalhador Rural –, tendo recebido salários monetários apenas no mês de junho desde ano, 
quando foram demitidos sem justa causa, sem aviso prévio e sem qualquer indenização legal.” 

Dessa maneira, requeriam aviso prévio, férias vencidas, complemento de salário, dentre outros 
direitos,  

“tudo devendo ser calculado à base do salário mínimo legal da 2ª sub-zona desta Região, pois 
assim foi acordado entre os Sindicatos dos Usineiros e dos Empregadores da Lavoura de Cana, em 
documento firmado perante autoridades do Governo do Estado e da Delegacia Regional do 
Trabalho.”12 

                                                           
7 Verbete Biográfico do Acervo Digital do CPDOC: http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-
biografico/murilo-sergio 
8 Processo Trabalhista da Junta de Conciliação e Julgamento de Nazaré da Mata. Processo 352/63. 
9 Idem, p. 2. 
10 Idem, p. 6. 
11 Processo Trabalhista da Junta de Conciliação e Julgamento de Nazaré da Mata. Processo 511/63 
12 Idem, p. 2. 
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 Registrada a reclamação, a audiência é então marcada para o dia 30 de setembro daquele 
ano, dia em que é registrado o acordo13 ente as partes, que indiciam para nós alguma negociação 
entre trabalhadores e proprietários.  Nela, Alfredo Dias da Silva concordava em desistir da ação, 
reconhecendo que “não era empregado do Reclamado, e sim rendeiro do Sítio, pagando o 
arredamento com trabalho prestado por terceiras pessoas”. Parece claro que essa é a 
contrapartida que o trabalhador teve de assumir para garantir a permanência no sítio de 4 
hectares que dispunha na propriedade, além de garantir que desistiria “da ação cível indenizatória 
proposta perante o Dr. Juiz de Direito desta Comarca”. Por outro lado, o proprietário, além de 
garantir a permanência Alfredo Dias no sítio, se obrigava “a anotar a carteira profissional do 
reclamante Duda Dias da Silva”, seu filho, registrando o dia 27 de julho daquele ano como sua 
data de admissão. Casos como esses indicam um novo espaço de disputas, o que não significa 
que as forças em questão fossem iguais, as marcas de violência persistiam e podem ser verificados 
diversos casos em que reclamar seus direitos perante a Justiça poderia valer a acusação de 
comunista contra o trabalhador. 

Um dos casos mais brutais encontrados nos processos14 da JCJ de Nazaré, é o de Manoel 
Biró da Silva, que narra em seu depoimento15 que no dia 19 de junho de 1969, após concluir seu 
trabalho diário no engenho Diamante, onde também residia, Manuel Biró da Silva, tendo 
almoçado, dedicou-se a raspar a mandioca que havia sido “arrancada” por sua esposa, que se 
ocupara desse trabalho naquela manhã. Em frente à sua casa encontrava-se um animal, que seria 
usado no transporte da mandioca até a casa de farinha. Surgiram então três policiais, que 
perguntaram o nome daquele homem e, tendo ele dado a única resposta possível, afirmaram os 
policiais terem conhecimento de que ele “era possuidor de um revolver e de uma espingarda de 
cartucho”. Nesse momento, o sargento disse aos soldados “que nem todas ordens que se recebe 
pode ser cumprida olha os filhos deste moleque”, arrematando com o “pedido” de que o 
trabalhador os acompanhasse até o carro, dando-lhe, no entanto, uma bela opção: “se correr ele 
atiraria”. 
 Conhecemos, nessa altura, a composição da tropa: um sargento e dois soldados, sendo o 
sargento o responsável pelas perguntas. Puseram Manoel no carro, deram a partida e o automóvel 
seguiu. Passaram “por dentro do matagal”, enquanto estendia-se o interrogatório. O sargento 
então perguntou ao trabalhador, “quem mais possuía revolver na propriedade”, assegurando que 
“se não dissesse seria pior para a sua pessoa”. Definiu, em seguida, a rota: “vamos a casa dele”. 
Perguntou ainda a Manoel “se os outros eram agitadores” como ele, ao que o trabalhador 
respondeu: “assim sendo todos nós seriam agitadores, porque cobra o salário do dia.” 
 Chegando ao destino, o sargento emitiu as ordens: Manuel devia chamar “o velho” 
enquanto os policiais vigiariam as portas. Ao velho, quando apareceu, foi perguntado “se possuía 
revolver”. Em seguida “o velho” e Manoel foram postos no veículo e conduzidos “de rodagem a 
fora”. Ouviram então o sargento dizer “que havia recebido a missão na Secretaria do 4º 
Exército”, “a missão de matar” Manuel. O veículo então “afastou-se da pista e entrou pelo 
canavial”. Em dada altura, parou, e todos desceram. Manoel foi então brutalmente espancado 
pelo sargento e os dois policiais. Os algozes recomendaram ainda que o trabalhador não dissesse 
“nada a ninguém nem mesmo no sindicato”, que se “algo dissesse voltaria por uma madrugada, o 
enforcaria e o colocaria em um saco e que o enterraria na beira do rio, no massapé”. Ao final, 
deram-lhe “dois banhos em uma barreira”. 

Manoel completou o seu relato afirmando que “deixou de trabalhar porque se encontra 
doente do espancamento que sofreu pela polícia”, e que “a sua profissão é trabalhar”, 
lamentando que “desde o dia 19 de junho vem passado fome com os filhos”, e que 
“anteriormente nunca pediu, que, entretanto, ultimamente vem pedindo para comer e lamenta 
não poder trabalhar para alimentar seus filhos”. A ficha de inscrição sindical do trabalhador nos 

                                                           
13 Idem, p. 5. 
14 Processo Trabalhista da Junta de Conciliação e Julgamento de Nazaré da Mata. Inquérito 02/69. 
15 Idem, p.08-10. 
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informa que o mesmo nasceu no dia 25 de fevereiro de 1941, e, portanto, tinha à época do 
espancamento 28 anos. 
 O espancamento rendeu a Manoel 21 dias de internamento e um Inquérito de seu 
empregador, que pleiteou a rescisão de seu contrato de trabalho por abandono, na Junta de 
Conciliação e Julgamento de Nazaré. O material aqui utilizado para reconstituir o sequestro e 
espancamento de Manoel Biró da Silva, trabalhador rural e morador do Engenho Diamante, 
situado na cidade de Nazaré da Mata, consiste em seu depoimento na primeira audiência de 
instrução deste processo, no dia 02 de outubro de 1969, no qual figura como “Requerido”. 
(Processo Trabalhista da Junta de Conciliação e Julgamento de Nazaré da Mata. Processo: 02/69. 
pp. 08-09) Acreditamos que a partir desse caso podemos lançar luz sobre os terríveis anos da 
Ditadura Civil-Militar (1964-1985), refletindo como os discursos e práticas ensejadas pelo golpe 
influenciaram as relações de trabalho na Zona Canavieira, já suficientemente brutais por si só, na 
tentativa de frear avanços importantes nas lutas dos trabalhadores por seus direitos, assim como 
os diversos modos de resistência encontrados por esses mesmos trabalhadores, em sua luta diária 
pela sobrevivência. 

 O processo nº 02/1969, da JCJ de Nazaré da Mata, possui 100 paginas e encontra-se nos 
arquivos do Memorial da Justiça do Trabalho em Pernambuco, instituição museal vinculado ao 
Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região - TRT6. É o caso contido neste documento que 
servirá de ponto de partida para o presente capítulo. 
 O parentesco entre trabalhadores reclamantes é outro elemento comum em processos da 
zona canavieira, sendo registrados casos em que famílias inteiras remandam direitos numa mesma 
ação. Um desses exemplo é a reclamação16 apresentada pelos trabalhadores rurais José Antônio 
da Silva e seus cinco filhos, Severino Antônio da Silva, Cosme José Antônio da Silva, Severino 
José da Silva, Manoel José da Silva e Inácio José da Silva, este último, menor, todos analfabetos, 
contra o engenho Calombá, situado em Nazaré da Nata, no dia 31 de julho de 1963. A inicial17 
registra a recorrente denuncia de “demissão sem justa causa”, e a reivindicação pelo direto ao 
aviso prévio, ao 13º salário e à diferença de salário, visto que não recebiam repouso remunerado.  
Marcada para o dia 14 de agosto do mesmo ano, a audiência regista a conciliação18 das partes, 
mediante o pagamento de determinada quantia por parte do proprietário. No contexto de 
dependência do proprietário, o trabalho no canavial começava desde a mais tenra infância, uma 
vez que, dada as longas tarefas, os pais se viam obrigados a contar com a ajuda dos filhos nos 
trabalhos, sendo essa uma das marcas mais brutais do trabalho nos canaviais 
 
Conclusão 

 
O presente trabalho procurou refletir brevemente sobre o contexto das primeiras 

experiências dos trabalhadores rurais na Junta de Conciliação e Julgamento de Nazaré da Mata. 
Para tanto, busquei refletir brevemente sobre a história de luta dos trabalhadores rurais pela 
conquista de seus direitos, salientando também o contexto de repressão que marca o período que 
antecede o Golpe Civil-Militar de 1964. Dessa maneira, acredito que o forte aparelho repressivo 
do Estado, que encontrava eco e publicidade através da imprensa, representada em grande 
medida a posição dos proprietários, sendo um importante elemento para entendermos os indícios 
de violência que são notados ao longo dos depoimentos dos trabalhadores nos processos. Nesse 
sentido, se os trabalhadores vivenciaram naqueles anos importantes conquistas, abrindo espaço 
para novas possibilidades reivindicatórias representadas pelas garantias de reclamações perante os 
tribunais da Justiça do Trabalho, tinham de enfrentar também a repressão policial e o crescente 
clima que acabaria por culminar nos tristes acontecimentos dos anos de chumbo.  
 

                                                           
16 Processo Trabalhista da Junta de Conciliação e Julgamento de Nazaré da Mata. 240/63. 
17 Idem, p. 2. 
18 Idem, p. 6. 
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NA LUTA POR DIREITOS TRABALHISTAS, MORRE UMA MARGARIDA: 
CONSIDERAÇÕES ACERCA DOS PRIMEIROS INDICATIVOS DE UM 
ASSASSINATO A PARTIR DO JORNAL A UNIÃO (AGOSTO DE 1983) 

Lidineide Vieira da Costa1 

Resumo: A presente comunicação é fruto de pesquisas realizadas para a confecção da versão 
final do trabalho de dissertação de mestrado, desenvolvido junto ao Programa de Pós-graduação 
em História da Universidade Federal da Paraíba (PPGH-UFPB). Tendo traçado como objetivo a 
análise das lutas empreendidas pela categoria dos trabalhadores rurais assalariados na zona 
canavieira da Paraíba, na década de 1980, cumpriu-se a verificação de jornais que registraram, de 
alguma forma, tal temática. A comunicação aqui proposta pretende, portanto, apresentar e 
problematizar as primeiras notícias vinculadas pelo Jornal A União (agosto de 1983), que trataram 
do assassinato da líder sindical Margarida Maria Alves, ocorrido em 12 de agosto de 1983 na 
cidade de Alagoa Grande – PB. Partindo de notícias informativas, entrevistas e artigos de opinião 
divulgados pelo Jornal A União, buscar-se-á compreender a vinculações entre a morte da 
presidenta do Sindicato de Alagoa Grande e o papel que esta desempenhava junto aos 
trabalhadores rurais, com o intuito de fazer cumprir direitos trabalhistas básicos, em especial 
daqueles que desenvolviam atividade nas usinas de cana-de-açúcar sob o sistema de 
assalariamento.  

Palavras-chave: Direitos trabalhista; trabalhador rural; Margarida Alves;  

Introdução 
 
 No próximo dia 12 de agosto do corrente ano o assassinato de Margarida Maria Alves irá 
completar seus 35 anos de impunidade. A camponesa e então presidenta do Sindicato Rural de 
Alagoa Grande, Paraíba, teve sua vida ceifada sem aparente motivo se não a atuação fervorosa 
frente a defesa dos direitos dos trabalhadores rurais no município, adquirindo assim o desafeto de 
empregadores rurais na região. Apesar da repercussão e comoção que o crime adquiriu nacional e 
internacionalmente, seus culpados seguiram e seguem impunes até o momento. 
 O tema que trata essa comunicação por si só já é bastante polêmico, logo, apesar de 
estarmos tratando dos primeiros indicativos de um crime, não é objetivo aqui narrar todo o fato, 
acompanhar o processo de investigação ou mesmo seu desdobramento nos tribunais, afinal, esse 
texto não é uma notícia de jornal, uma petição ou mesmo a sentença condenatória de um 
processo crime. 

Partindo desses esclarecimentos, ressalta-se que este trabalho é um desdobramento de 
pesquisas realizadas para a escrita da versão final do trabalho de dissertação de mestrado, 
desenvolvido junto ao Programa de Pós-graduação em História da Universidade Federal da 
Paraíba (PPGH-UFPB). A pesquisa em curso no mestrado tem por objetivo a análise da 
emergência das lutas empreendidas pela categoria dos trabalhadores rurais assalariados da cana-
de-açúcar, na década de 1980, na Paraíba, o que dialoga diretamente com o fatídico crime 
cometido contra Margarida Alves. 

                                                           
1 Discente no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal da Paraíba (PPGH-UFPB). 
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 Assim, buscamos analisar os primeiros indicativos do assassinato de Margarida Maria 
Alves vinculados pelo jornal estatal A União, durante o mês de agosto de 1983, sob uma 
perspectiva histórica, situando-o dentro do espaço-tempo que lhe pertence, investigando seu 
entorno, inscrevendo os sujeitos que se manifestaram nas páginas do impresso, apreendendo a 
repercussão e reconstrução da luta dos trabalhadores a partir do fato. 
 Dentro das ciências humanas muito já se analisou sobre a trajetória de vida de Margarida 
Alves, mas os caminhos para a confecção das narrativas construídas nunca são os mesmos. Aqui, 
ao debruçar-se sobre uma fonte primária, espera-se contribuir para enriquecer o debate já posto 
em alguns estudos e, quiçá, suscitar outros trabalhos e reflexões. 
 
Sobre o espaço e o tempo: cresce uma Margarida 

 O município de Alagoa Grande, junto com mais sete municípios, compõe a microrregião 
do Brejo paraibano. Tal região, situada na mesorregião do Agreste, teve seu espaço ocupado 
inicialmente pela agricultura alimentar e acomodou, inicialmente, o cultivo da cana com vistas a 
produção de açúcar mascavo para o autoconsumo. Dentre os ciclos produtivos que se 
desenvolveram no Brejo (café, sisal, etc.), a cana-de-açúcar, em maior ou menor medida, esteve 
sempre presente.2 

Alagoa Grande, especificamente, possuiu expressivo desenvolvimento da economia 
algodoeira em meados do século XX, mas da década de 1970 em diante o cultivo passou por um 
processo de retração, avançando a cultura  da cana-de-açúcar impulsionada por subsídios 
governamentais, como o Proálcool (Programa Nacional do Álcool) e os incentivos da SUDENE 
(Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste), destinada à pecuária.3 Nessa localidade, 
instalou-se no ano de 1928 a Usina Tanques. 

Com a implantação do Proálcool na segunda metade da década de 1970, a Usina Tanques, 
sob o controle da família Veloso Borges, processava 5% da cana-de-açúcar do Estado.4 A 
expansão das áreas de plantio gerou mudanças em antigas relações de trabalho do município, 
conforme descrito: 

 
Num primeiro momento, a expansão da cana provocou a expulsão de várias famílias de 
trabalhadores das fazendas, convertendo-os em trabalhadores assalariados. Só em 
Alagoa Grande-PB, de 1970 a 1980, houve um aumento de 36% no número de 
trabalhadores assalariados temporários, ao mesmo tempo em que se ampliou o número 
de assalariados permanentes, em 6%, no mesmo período, conforme dados [do] censo 
agropecuário do IBGE. Esses dados comprovam a relação direta que a expansão 
canavieira teve com o processo de expulsão e proletarização nesse município.5 

  
Além da localidade já ser conhecida pelos conflitos por terra, o aumento no número de 

assalariados temporários e permanentes passou a produzir outras demandas, já que os 
assalariados rurais, uma vez destituídos da terra, não possuíam qualquer vínculo com o 
empregador que fugisse a uma relação de trabalho tipicamente capitalista, baseada na venda de 
sua força de trabalho. Nesse sentido, a contratação do trabalhador deveria respeitar determinadas 
regras, dotadas de deveres e também de direitos. 

                                                           
2 MOREIRA, Emília; TARGINO, Ivan. Espaço, capital e trabalho no campo paraibano. Revista da ANPEGE, v. 
7, n. 1, 2011, p. 154-155. 
3 FRANÇA, Diego Pessoa Irineu. A ação da igreja católica de Guarabira na luta pela terra em Alagoa Grande 
– PB. João Pessoa: Mestrado em Geografia/Universidade Federal da Paraíba, 2014, p. 92. 
4 TOSI, Giuseppe. Terra e trabalho para quem trabalha: um estudo sobre os conflitos sociais no Brejo paraibano. 
Campina Grande: Mestrado em Sociologia Rural/UFCG, 1988, p. 28. 
5 FRANÇA, Diego Pessoa I.; MOREIRA, Emília de Rodat F. Entre os conflitos trabalhistas e a luta pela terra: 
um estudo sobre a ação da Igreja Católica em Alagoa Grande-PB, Brejo Paraibano. P. 10. Disponível em: 
http://observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal15/Geografiasocioeconomica/Geografiarural/36.pdf  

http://observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal15/Geografiasocioeconomica/Geografiarural/36.pdf
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No entanto, segundo levantamento realizado pelo Serviço de Educação Popular 
(SEDUP) sobre as condições de vida e trabalho dos assalariados da cana-de-açúcar do Brejo 
paraibano, divulgado no ano de 1986, a maioria dos assalariados trabalhavam por “produção” 
(75%), com jornada de trabalho de 9 horas por dia, 4 ou 5 dias por semana e com remuneração 
de, aproximadamente, metade de um salário mínimo. Já para aqueles que desenvolviam atividade 
“na diária”, a média de remuneração semanal era inferior aos trabalhadores por “produção”6.  

Assim, a modernização do setor se mostrou bastante conservadora em relação a mão-de-
obra, gerando uma legião de “assalariados” que só se enquadravam enquanto tal no nome. Diante 
desse processo que foi sentido em toda a Zona Canavieira7 do Estado da Paraíba, algumas frentes 
se levantaram em prol da organização da categoria dos canavieiros para que se requeresse o 
cumprimento e alargamento de alguns direitos trabalhistas básicos. 

As lutas do campo podem então ser agrupadas em três grandes frentes: a luta pela 
permanência na terra dos arrendatários; a luta dos pequenos proprietários pela defesa de suas 
terras e a ameaça de proletarização; a luta da emergente categoria dos assalariados rurais para 
melhores condições de vida e trabalho que, em alguns casos, transformam-se em lutas pela terra8. 
Sobre essa última, as primeiras iniciativas para a afirmação de direitos foi resultado da confluência 
entre sindicalismo, grupos da Igreja Católica e os próprios trabalhadores.  

Em Alagoa Grande, quando iniciou-se as mobilizações e demais ações para tornar os 
direitos trabalhistas familiares aos trabalhadores e trabalhadoras assalariados da cana-de-açúcar, 
bem como para exigir seu cumprimento, era a camponesa Margarida Maria Alves que estava à 
frente do Sindicato Rural de Alagoa Grande. Natural do referido município, Margarida já era 
envolvida com a atividade sindical antes mesmo de assumir a presidência do ST de Alagoa 
Grande, o qual permaneceu por doze anos.9 

A partir dos apontamentos bibliográficos, a problemática do assalariamento rural nas 
áreas da cana da Paraíba aparece publicamente, pela primeira vez, no III Congresso dos 
Trabalhadores Rurais, em 1979, na cidade de Brasília. Organizado pela Confederação dos 
Trabalhadores na Agricultura (CONTAG), mostrou-se a preocupação em trabalhar a questão dos 
assalariados rurais pelos sindicatos, sendo lançada a partir de então algumas diretrizes. As 
indicações do Congresso são acolhidas na Paraíba por militantes/assessores dos centros/serviços 
da Igreja Católica10. 
 A atuação de alguns setores da Igreja junto aos trabalhadores, na região e período em 
estudo, seguia orientação progressista, influenciada pelas ideias de transformação social da 
Teologia da Libertação. Estudos como o de Francisco Fagundes de Paiva Neto apontam para a 
atuação da Diocese de Guarabira-PB nos conflitos de terra desde a década de 1970, fomentando 
a mobilização popular através das Comissões Pastorais de Base (CEBs) e, posteriormente, da 
Comissão Pastoral da Terra (CPT) fundada em 197511. 
 Apesar de estar territorialmente ligada a determinados municípios, o trabalho 
desenvolvido pela Diocese de Guarabira tratou de colocar à disposição dos movimentos 
populares sua infraestrutura física e também uma estrutura de “serviços” educativos e jurídicos 
com profissionais especializados12. Logo, a criação do Centro de Orientações dos Direitos 

                                                           
6 Serviço de Educação Popular (SEDUP). Aspectos das condições de vida e trabalho dos assalariados da cana-
de-açúcar do Brejo paraibano. Relatório de pesquisa, Guarabira (Coordenação: Annalisa, Bertolazi, Pablo Sidersy e 
Giuseppe Tosi), 1986. 
7 Historicamente, ás áreas de plantio da cana-de-açúcar se deram na Zona da Mata e no Brejo paraibano. 
8 TOSI, Giuseppe. Terra..., op. cit., p. 41. 
9 FERREIRA, Ana Paula R. A trajetória político-educativa de Margarida Maria Alves: Entre o velho e o novo 
sindicalismo rural. João Pessoa: Tese de Doutorado – PPGE/UFPB, 2010, p. 22. 
10 Idem, ibidem, p. 74. 
11 PAIVA NETO, Francisco Fagundes. A diocese de Guarabira/PB e a luta pela terra (décadas de 1980 e 1990): 
memórias do clero e dos camponeses. XXIV Simpósio Nacional de História. São Leopoldo 2007, p.1-2. 
12 TOSI, Giuseppe. Terra..., op. cit., p. 156. 
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Humanos (CODH) no ano de 1979 e do Serviço de Educação Popular (SEDUP) em 1981, 
tiveram papel primordial. 

O papel desenvolvido por alguns setores da Igreja foi também executado por alguns 
sindicatos rurais. A partir de 1980 os sindicatos, acompanhando a nova conjuntura política do 
país, acentuam-se nas lutas e mobilizações dos trabalhadores, tornando-se mais combativos. 
Tratando-se do Estado da Paraíba, já na década de 1970 existia um aparato sindical consolidado 
presente em quase todos os municípios.  

O movimento de renovação sindical dos anos 1980 se confrontou com essa estrutura, 
buscando assim construir “o novo” dentro do “velho”13 sindicalismo rural, contando com a 
assistência ofertada por setores da Igreja no Brejo. A Federação dos Trabalhadores na 
Agricultura (FETAG), enquanto órgão estadual, também compôs a dinâmica de enfrentamento 
das condições de trabalho degradante. Dentro da estrutura sindical da região do Brejo, existiam 
sindicatos bastante atuantes na defesa dos direitos dos trabalhadores, como foi o Sindicato Rural 
de Alagoa Grande, dirigido por Margarida Maria Alves: 

 
... no decorrer do percurso histórico coo sindicalista, a camponesa Margarida Maria 
Alves direcionou suas lutas para a defesa da sindicalização, para a conquista dos direitos 
trabalhistas, a exemplo das reivindicações por carteiras assinadas, por férias, pelo 
décimo-terceiro salário, pelo repouso remunerado e pela participação organizada das 
mulheres camponesas. Participou da construção e fundação do Centro de Educação do 
Trabalhador Rural – CENTRU – (...) [e] foi umas das fundadoras da primeira 
organização composta por mulheres da América Latina, o Movimento de Mulheres do 
Brejo (MMB).14  

 
 Revezando a presidência do sindicato junto com o seu cônjuge e primeiro presidente do 
sindicato Severino Cassimiro Alves, o momento do assassinato de Margarida é bastante 
sintomático quanto a sua atuação junto aos trabalhadores rurais, já que o sindicato assessorava 
diversas ações trabalhistas na Justiça do Trabalho contra a Usina Tanques. Além disso, o período 
era de difusão dos direitos trabalhistas através das Campanhas Trabalhistas em toda a Zona 
Canavieira. 

Após o I Encontro de Assalariados da Zona Canavieira da Paraíba realizado em setembro 
de 1982, sob organização da FETAG, promoveu-se a organização de uma “comissão canavieira” 
para que as iniciativas existentes, isoladamente, por sindicatos, trabalhadores e centros da Igreja 
fossem unificadas em um plano comum15. A partir da organização da “comissão canavieira”, 
segue-se a primeira grande mobilização direcionada aos canavieiros. A então Campanha 
Trabalhista foi desenvolvida entre os anos de 1982 e 1984.  
 

Os objetivos desta campanha eram difundir entre os trabalhadores o conhecimento dos 
“direitos”, estimular as ações trabalhistas na justiça, até aquele momento inexistente e 
propiciar uma aproximação dos dirigentes sindicais em geral pequenos produtores, 
desta categoria em expansão, mas sobrepresentada no movimento sindical16.  

   
 Como apontado pelo já referenciado autor Giuseppe Tosi, as Campanhas Trabalhistas 
objetivavam difundir os direitos dos trabalhadores em um cenário de pleitos trabalhistas que este 
aponta como “inexistentes” na Justiça do Trabalho. Entre os anos de Campanha Trabalhista, a 
comemoração do 1º de maio em Sapé em 1983, cujo tema central foi a luta pelos direitos, reuniu 
18 sindicatos rurais e mais de seis mil trabalhadores, o que demonstra os efeitos dessas iniciativas. 

No mesmo ano de 1983, as Campanhas Trabalhistas foram lançadas a nível de estado na 
cidade de Alagoa Grande como resposta ao assassinato de Margarida Maria Alves por usineiros. 

                                                           
13 TOSI, Giuseppe. Terra..., op. cit., p. 141. 
14 FERREIRA, Ana Paula R. A trajetória..., op. cit., p. 22. 
15 TOSI, Giuseppe. Terra..., op. cit., p. 74.  
16 Idem, p. 75. 
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No mês de dezembro, anunciou-se as Campanhas Salarias que se desenvolveram em 1984 com a 
campanha pelo pagamento do 13º salário aos canavieiros17. No mesmo ano, eclodiu a greve da 
categoria dos canavieiros da Paraíba. A luta seguiu. 

O jornal A União em foco: primeiros indicativos de um crime 

 Dias antes de anunciar o assassinato da líder sindical Margarida Maria Alves foi publicada 
uma notícia no jornal A União com o seguinte enunciado: Queixas trabalhistas aumentam18. No 
corpo do texto, a encarregada da Diretoria de Distribuição das Juntas de Conciliação e 
Julgamento de João Pessoa apontou que, entre as duas Juntas existentes na capital, de janeiro até 
agosto, foram abertas 3.650 reclamações e nestas, os principais reclamados são empregadores de 
construtoras, bancos e usinas. A mesma ainda fala das iniciativas para a instalação de um Tribunal 
Regional do Trabalho na Paraíba19, mas não coloca muitas esperanças na sua concretização, já 
que não tinha havido iniciativa do poder Executivo. Sobre a natureza das ações, lê-se: “As 
reclamações individuais (...) são maioria na Junta de Conciliação e Julgamento, sendo feitas por 
parte de sindicatos. (...) a Junta também instrui os casos de dissídio coletivo de trabalho, fazendo 
audiência com mesa redonda...”20 
 Além da conjuntura nacional do início dos anos 1980 ter sido marcada pelo 
reflorescimento dos movimentos sociais na cidade e no campo, o Estado de direitos que estava se 
erigindo - sejam estes políticos, civis ou sociais – se mostrou um terreno fértil para se pleitear 
direitos na Justiça do Trabalho. O quadro acima, certamente, foi movido pela reorganização dos 
sindicatos em bases mais combativas e por ações desempenhadas por lideranças que, assim como 
Margarida Alves, empenharam-se na defesa, reconhecimento e cumprimento dos direitos 
trabalhistas a partir da utilização do aparelho sindical. 
 Posto isso, buscando esclarecer como foi realizado a coleta do material no jornal estatal A 
União, no ano de 1983, o qual localizamos, referente ao mês de agosto, cerca de dez matérias 
sobre o assassinato, investigação e repercussão da morte da presidenta do Sindicato Rural de 
Alagoa Grande, a contar do dia 13 de agosto, quando foi divulgado o crime ocorrido no dia 
anterior.  

É importante pontuar que algumas datas do mês de agosto não estavam disponíveis no 
material consultado, logo, não se sabe informar se o jornal acompanhou o andamento do fato 
durante todo o mês. Ainda acerca da distribuição das notícias vinculadas no jornal, é possível 
agrupá-las em três momentos: notícia do assassinato e as especulações sobre os culpados; a 
repercussão e atenção do poder público para com o caso; e a reafirmação da luta dos 
trabalhadores rurais; aqui, trataremos de apresentar algumas destas. 

No dia 13 de agosto de 1983 o jornal A União noticiou o assassinato da sindicalista 
Margarida Maria Alves com a seguinte chamada: Presidenta do sindicato é morta com um tiro de “12”. A 
notícia que ocupou um pequeno espaço na primeira página do jornal não trouxe maiores 
informações, talvez por tratar-se de um fato que ocorrera a poucas horas. Assim, destaca-se parte 
do acontecimento: “Alagoa Grande está, desde ontem à noite, em “pé de guerra” (...). No final da tarde foi 
assassinada, com um tiro de espingarda 12 – (...) a presidenta do Sindicato dos Trabalhadores Rurais daquele 
munícipio, Margarida Maria Alves.”21 

Crime da agricultora: inquérito é aberto e comissão judiciária pode ser formada, assim teve início as 
páginas do jornal em 14 de agosto. Dando conta de abordar o andamento das investigações e os 

                                                           
17 Idem, p. 76. 
18 Jornal A União, 10 de agosto de 1983, Ano XCI, nº 154, p. 7. Queixas trabalhistas aumentam (acervo físico). 
19 Até a criação do Tribunal Regional do Trabalho na Paraíba (TRT-13) em 1985, o estado pertencia a jurisdição do 
Tribunal Regional do Trabalho de Pernambuco (TRT-6), contando com duas Juntas de Conciliação e Julgamento na 
cidade de João Pessoa e uma em Campina Grande.  
20 Jornal A União, 10 de agosto de 1983, Ano XCI, nº 154, p. 7. Queixas trabalhistas aumentam (acervo físico). 
21 Jornal A União, 13 de agosto de 1983, Ano XCI, nº 157, p. 1. Presidenta do sindicato é morta com um tiro de 
“12” (acervo físico). 
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envolvidos nesta, o jornal trouxe as impressões do Secretário de Segurança Pública Francisco 
Milanez sobre o assassinato. Assim, segundo o jornal, “Milanez garantiu não ter elementos para 
confirmar se o crime teve conotação política, mas admitiu que vinham ocorrendo desentendimentos entre Margarida 
e alguns proprietários rurais da área.”22 

Já na cidade do Recife, Pernambuco, tendo sabido do assassinato, o bispo Dom 
Austragésilo de Mesquita, responsável pela Pastoral Regional Nordeste II da Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil, atribuiu o assassinato praticado por pistoleiros aos conflitos de 
terra que se processavam na região, bem como a tentativa de barrar a movimentação camponesa 
que se preparava para as campanhas salariais. Ainda segundo o bispo, Margarida sofria ameaças 
de morte por ser presidente do Sindicato.23 

Sobre a ocasião do enterro, o enviado do Jornal para acompanhar o cortejo relatou: 
“Entoando cânticos de conotação político-religiosa „nosso direito vem se não o Brasil perde também‟, cerca de mil 
pessoas – a maioria agricultores – assistiram em Alagoa Grande o sepultamento de Margarida Maria da 
Silva.”24 Na ocasião, perguntado ao Bispo de Guarabira Dom Marcelo Carvalheira sobre sua 
opinião acerca do assassinato, este respondeu que a morte de Margarida se assemelhava ao 
sacrifício de Jesus, já que esta tinha sido um mártir da Justiça em favor do povo, povo pelo qual 
esta tinha dado sua vida.25 

Procurado o agricultor José Horácio que antes ocupava o cargo de secretário no 
sindicato, passando a presidência com a morte de Margarida Alves, este lembrou que “dona 
Margarida Maria desenvolvia junto aos canavieiros de Alagoa Grande um trabalho de elevado alcance social, 
totalmente apartidário, preocupando-se apenas com o estrito cumprimento da legislação trabalhista.”26 Em sua 
fala, ainda ressaltou que se existisse alguém por trás do crime, não seria nenhum trabalhador, mas 
alguém do sistema dominante, da classe patronal. 

Segundo o jornal A União, a partir das testemunhas interrogas, passou-se a saber que a 
presidenta do Sindicato de Alagoa Grande tinha muitos inimigos e durante os anos que vinham 
reversando a presidência do sindicato, já havia movido mais de 400 ações trabalhistas contra 
proprietários de terras e ainda que esta “uma semana antes da sua morte, mandou distribuir na feira local 
vários folhetos, onde a figura de centro era um trabalhador canavieiro, armado de facão, concitando „a classe para 
cobrar do patrão o que ele vinha lhe roubando”.27 

No dia 17 de agosto, Severino Cassimiro Alves, viúvo de Margarida, em reunião no 
Palácio da Redenção com o governador Wilson Braga, teria relatado que sua esposa recebia 
ameaças de proprietários de terra daquela região devido a sua luta constante pelos interesses dos 
trabalhadores rurais, que seria uma coisa que tais proprietários não admitiam.28  

Essa falta de aceitação da legislação trabalhista foi frisada no jornal, novamente, ao fazer 
menção a atuação de Margarida Alves em duas questões judiciais movidas contra a Usina 
Tanques. Conforme relato do jornal, os agricultores E. S. Silva e M. Celestino teriam sido 
admitidos pela Usina em 1966 e ao reclamar na Justiça, mesmo sem conseguir comprovar o 
extenso período de trabalho que não constava em suas Carteiras profissionais, as rescisões de 
contrato reclamadas chegavam ao valor de Cr$ 3 milhões.29 

                                                           
22 Jornal A União, 14 de agosto de 1983, Ano XCI, nº 158, p. 1. Crime da agricultora: inquérito é aberto e comissão 
judiciária pode ser formada (acervo físico). 
23 Jornal A União, 14 de agosto de 1983, Ano XCI, nº 158, p. 8. Bispo afirma que a vítima já sofria ameaça de morte 
(acervo físico). 
24 Jornal A União, 14 de agosto de 1983, Ano XCI, nº 158, p. 8. No enterro, cânticos, choros, faixas (acervo físico). 
25 Jornal A União, 14 de agosto de 1983, Ano XCI, nº 158, p. 8. No enterro, cânticos, choros, faixas (acervo físico).  
26 Jornal A União, 14 de agosto de 1983, Ano XCI, nº 158, p. 8. Vizinho assistiu à cena e dá a sua versão para a 
polícia (acervo físico). 
27 Jornal A União, 14 de agosto de 1983, Ano XCI, nº 158, p. 8. O revezamento do sindicato, por 20 anos (acervo 
físico). 
28 Jornal A União, 17 de agosto de 1983, Ano XCI, nº 160, p. 1. Braga dá garantias à família de Margarida (acervo 
físico). 
29 Jornal A União, 19 de agosto de 1983, Ano XCI, nº 162, p. 8. Há três anos, as ameaças contra Margarida (acervo 
físico). 
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No dia 19 de agosto o jornal noticiou o ato público que ocorrera na cidade de Alagoa 
Grande, após o oitavo dia da morte da sindicalista. Para se perceber as proporções que adquiriu o 
ato, além da presença de líderes religiosos, como o bispo Dom Marcelo Carvalheira e o arcebispo 
Dom José Maria Pires, estiveram presentes aproximadamente cinco mil pessoas. Destaca-se 
também os inúmeros cartazes e faixas com dizeres „a luta continua‟, „a morte de Margarida nos dá 
ânimo para lutarmos pelos nossos direitos‟, entre outros.30 

Seguindo a linha de reafirmação das lutas dos trabalhadores assalariados da cana-de-
açúcar, no dia 30 o jornal a União tratou do lançamento da Campanha Trabalhista, na cidade de 
Alagoa Grande, pelo então presidente da Confederação dos Trabalhadores na Agricultura, José 
Francisco da Silva. Dentre as falas do presidente trazidas pelo jornal, tem-se a afirmativa que a 
luta de Margarida Alves em defesa dos trabalhadores de Alagoa Grande teria continuidade em 
cada trabalhador e presidentes de sindicatos da região.31 

Os limites estruturais desse trabalho certamente se mostram insuficientes para 
esboçarmos toda a riqueza que dispõe as notícias vinculadas no jornal A União, sendo 
perfeitamente possível, em outro espaço, realizar o cruzamento dessa fonte primária com as 
produções bibliográficas e/ou de qualquer natureza. Nesse sentido, as páginas dos jornais 
revelam detalhes, contradições, disputas na construção de uma memória coletiva de luta.  
 
Considerações finais 
 
 Apesar de terem sido alocados em campos diferentes, os dois momentos desse trabalho 
se intercruzam e se confirmam no processo histórico. Ao discutirmos o espaço e o tempo no 
qual se inscreveu a vida, morte e, sobretudo, toda a luta de Margarida, este nos fornece elementos 
que nos permite compreender os diversos diálogos que foram postos nas páginas do jornal A 
União. As suposições acerca dos culpados pelo fatídico crime, o posicionamento de setores da 
Igreja Católica ou mesmo o processo de renascimento dos sindicatos o qual Margarida Alves tão 
bem representou não parecem distantes quando estabelecemos um diálogo entre bibliografia e 
vestígios históricos.  
 Nesse sentido, desconsiderar a luta por direitos trabalhista que, no contexto de expansão 
da mão-de-obra assalariada nas áreas de plantio de cana-de-açúcar, quebra o bloco homogêneo de 
luta pela terra na região é deixar para trás o histórico de lutas que se processam em busca do 
cumprimento de direitos trabalhistas, apagando também grande parte da história de Margarida 
Maria Alves, o seu trabalho frente ao Sindicato de Alagoa Grande e a luta que empreendeu em 
defesa dos direitos dos trabalhadores. 
 Assim, os indícios da atuação de Margarida Alves e as suas ações na presidência do 
sindicado demonstram bem a natureza do crime cometido contra a mesma. Em uma região que o 
latifúndio e a classe dominante agrária sobrevivia às custas da exploração da mão-de-obra, 
requerer direitos era realmente um ato inadmissível. No entanto, apesar da violência extrema 
praticada contra Margarida e tantos outros camponeses, o processo de luta e a formação política 
dos trabalhadores resultou em lutas ainda maiores. 
 Por fim, espera-se que essa comunicação tenha agregado conhecimento as produções 
sobre o espaço rural no Brejo paraibano e a própria natureza do trabalho rural nas áreas plantadas 
de cana na década de 1980. É necessário afirmar que a emergência dos direitos trabalhistas entre 
os trabalhadores do setor canavieiro ultrapassara as relações capital/trabalho, sendo capaz de 
oferecer a esses indivíduos novas concepções de direitos, de justiça. 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
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(acervo físico). 
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“JULGANDO O FEITO COM A MAIS PERFEITA JUSTIÇA”: 
A JUSTIÇA DO TRABALHO NA PARAÍBA NOS ANOS DA DITADURA DO 

ESTADO NOVO 
 

Arthur Manoel Andrade Barbosa1 
 
Resumo: Este trabalho tem o objetivo de discutir a atuação da Justiça do Trabalho em solo 
paraibano nos anos iniciais de seu funcionamento, destacando os processos trabalhistas como 
objeto de disputas entre empregadores e empregados no período do Estado Novo varguista. 
Implantada efetivamente no ano de 1941 em escala nacional, a Justiça trabalhista foi palco de 
lutas por interesses de classe, sendo reclamada tanto pelas empresas quanto pelos trabalhadores 
como medida de reinvidicação de direitos, ressaltando-se o estágio de tutela sindical empreendida 
pela ditadura do Estado Novo (1937-1945). Utilizando processos trabalhistas como fonte 
historiográfica no âmbito da história social do trabalho, problematizaremos esses documentos em 
consonância com os aportes teóricos de historiadores que discutem a complexidade da relação 
entre legislação, poder judiciário e classe trabalhadora, destacando-se, para tanto, as leituras 
fornecidas pelo historiador inglês E.P. Thompson.  
 
Palavras-chave: Justiça do Trabalho na Paraíba; Processos trabalhistas; Estado Novo. 
 
INTRODUÇÃO 
 

As relações no mundo do trabalho trazem indícios de seus conflitos desde antes do 
trabalho assalariado. “Escravizados e livres”2 requerendo direitos provenientes de sua força de 
trabalho traçaram em fins do século XIX e início do XX, através das experiências contidas nas 
lutas daqueles que primeiro experimentaram a proletarização, a paulatina consciência da classe 
trabalhadora brasileira, evidenciada pelos enfrentamentos aos seus inimigos de classe, os patrões, 
além do processo de construção da identidade contida no ideário operário em formação 
(MATTOS, 2008, p. 14-16). 

Se até a “Revolução de 1930”3 as questões referentes a legislação trabalhista era encarada 
de maneira secundária, muito em decorrência dos interesses da burguesia agrária que era 
hegemônica4 até os acontecimentos da “revolução”, os anos que se seguiram ao golpe de Getúlio 
Vargas reservariam grande espaço para as questões trabalhistas.     
 A Justiça do Trabalho surgiria efetivamente em 1º de maio de 1941 como uma das formas 

                                                           
1 Graduado em História pela Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), atualmente aluno de pós-graduação em 
História pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) desenvolvendo dissertação sobre a Justiça do 
Trabalho na Paraíba durante o Estado Novo. 
2 O historiador Marcelo Badaró Mattos destaca a importância do contato entre as trajetórias de escravizados, ex-
escravos e homens livres para o processo de formação da classe trabalhadora brasileira 
3 O evento denominado “Revolução de 30” está aspeado por entendermos que tal evento não pode ser entendido 
como Revolução, já que não houve efetivamente uma ruptura radical da estrutura do poder oligárquico na sociedade 
brasileira, “[...] é forçoso reconhecer que alterações significativas evidenciam-se a partir de então. Convém, no 
entanto, não esquecer que estas alterações não constituem simples efeito da „Revolução de 30‟ ” (GURJÃO, 1994, 
p.14). 
4 Sobre o conceito de hegemonia partiremos das análises do filófoso italiano Antonio Gramsci.   
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do Estado brasileiro reconhecer aos trabalhadores “o direito de formularem reivindicações”, 
defendendo critérios de cidadania e obtenção de direitos (WEFFORT, 1980, p. 53). Para tanto, a 
institucionalização da justiça trabalhista é compreendida dentro do contexto histórico-político do  
populismo, entendido como o período que abrange o “processo de crise política e de 
desenvolvimento econômico que se abre com a revolução de 1930” e se estende até o golpe de 
19645, sendo o momento da história brasileira em que se sucedeu à crise de hegemonia das 
oligarquias agrárias, à crise do liberalismo e, por conseguinte o gradual aumento do autoritarismo. 
Nesses anos, esse “estilo de governo” buscava conduzir politicamente o país a partir dos anseios 
de uma classe dominante debilitada, mas foi também “a expressão mais completa de emergência 
das classes populares no bojo do desenvolvimento urbano e industrial” (WEFFORT, 1980, p.61).
 Neste artigo, iremos discutir o papel da Justiça do Trabalho - contextualizando o cenário 
nacional mas destacando os processos trabalhista do estado da Paraíba - no contexto do 
populismo brasileiro (1930-1964), passando de uma incipiente legislação na Primeira República 
até um órgão fundamental para o processo da “autonomia relativa do Estado”6, com destaque 
para o Estado Novo, período em que o operariado esteve privado de autonomia sindical e 
“desviado” pelas direções, sendo peça estratégica do apoio necessário ao Estado varguista que 
diante da “crise de hegemonia” instaurada em 1930 procurava acomodar os interesses da classe 
dominante.              

       
JUSTIÇA DO TRABALHO EM ÂMBITO NACIONAL 
 

A relação entre as classes dirigentes e classes subalternas na sociedade brasileira esteve 
sempre marcada por muitos conflitos. Se no século XIX  a luta de classe girava em torno dos 
embates de escravizados e seus senhores, o início do século seguinte assistiria as constantes 
batalhas dos trabalhadores assalariados e seus patrões. Assim, o processo de institucionalização 
da justiça trabalhista brasileira ocorre após longo histórico de conflitos, desde reivindicações de 
escravizados por representatividade ou até mesmo o uso das greves, tradicionalmente 
“instrumento típico de reivindicação dos trabalhadores assalariados”, foram formas de lutas por 
direitos, o que mais tarde, somado às experiências dos anos iniciais do século XX contribuiria 
para o “episódio do processo de formação da classe trabalhadora” brasileira (MATTOS, 2009, 
p.28,29).  

Impulsionado por eventos internacionais, principalmente a Grande Guerra e a “questão 
operária” que discorria sobre avanços nos direitos sociais, parlamentares começaram a apresentar 
projetos visando regulamentar os processos que envolviam as condições de trabalho. Nesse 
contexto, Maurício de Lacerda, deputado federal do Rio de Janeiro, lança um projeto datado de 
1917 que propunha o estabelecimento de Comissões de Conciliação e de Conselhos de 
Arbitragem que objetivava a resolução de conflitos entre os patrões e os operários. Além desse 
projeto, outro do mesmo deputado foi encaminhado, que seria o da criação do Departamento 
Nacional do Trabalho (DNT), aprovado entre 1917 e 1918. O DNT seria ligado ao Ministério da 
Agricultura, Indústria e Comércio, e agiria como gerenciador das medidas referentes ao mundo 
do trabalho de forma geral. Porém, por mais que houvesse relevância e certo respaldo de estados 
que já viviam experiências iniciais de órgãos determinados para a resolução de conflitos, o DNT 
não foi implantado. Em seu lugar, em 1923, foi estabelecido o Conselho Nacional do Trabalho 
(CNT), atuando de forma consultiva e não administrativa, não interferindo diretamente nos 

                                                           
5 Entendemos que a tese do cientista político uruguaio, René Armand Dreifuss, sobre a Ditadura empresarial-militar 
sendo a junção de diferentes classes, ou fração de classes, seja a que mais se aproxima sobre a essência do golpe de 
1964 e seus 21 anos de duração. 
6 Fenômeno histórico-político de embasamento marxista, no Brasil fundamentou a interpretação dos anos 1930-
1964.  
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conflitos do “capital e trabalho”, esse fato “facilitou, sem dúvida, a aceitação dos patrões” 
(GOMES; SILVA, 2013, p. 15-17).                

Era o CNT subordinado ao Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio e organizado 
nos moldes da proposta das Comissões de Conciliação e os Conselhos de Arbitragem de 1917, 
que “incluía em sua composição a representação dos interesses dos patrões e de trabalhadores”, 
mais tarde, em 1928, tendo a competência de “julgar processos relativos a questões de trabalho”. 
Dessa forma, o CNT convinha com o Conselho Superior do Comércio e da Indústria, ambos 
órgãos de acessoria do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, o que formava já na 
década de 1920 uma estrutura institucional voltada para as relações de trabalho. Angela de Castro 
Gomes e Fernando Teixeira da Silva (2013) em A Justiça do Trabalho e sua história afirmam: 
 

De toda forma, entre os anos de 1927 e 1929, a mobilização política dos trabalhadores 
como legítimos participantes do processo eleitoral marcou algumas campanhas, 
sobretudo com a formação do Bloco Operário, que reivindicava leis sociais e 
denunciava seu descumprimento e a falta de fiscalização, com orientação do Partido 
Comunista do Brasil (PCB) (GOMES;SILVA, 2013, p.17,18).    

 
Com a “Revolução de 30” e a consequente ascensão de Getúlio Vargas à presidência dois 

ministérios se destacarão no bojo de transformações sociais desenvolvidas pelo novo governo 
que queria ser cada vez mais forte. Os Ministérios da Saúde e principalmente o Ministério do 
Trabalho, Indústria e Comércio foram criados com a intenção de tornar os assuntos de caráter 
social sob a intervenção estatal. Como tal, questões trabalhistas, previdenciárias, além do controle 
da organização sindical, que assumiram características corporativistas, marcaram os anos da “Era 
Vargas”. Redefiniram-se, dessa forma, “as relações entre a estrutura de dominação e o 
operariado, criando o “Estado de compromisso”7 as condições para o aparecimento de um 
„sindicalismo de cooperação‟ [...] inaugurada em 1930” (BERNARDO, 1982, p. 83).  
 Nesse contexto de “harmonia social” das instituições e sua relação com a sociedade, os 
vencedores de 30 implementariam a Justiça do Trabalho, órgão competente para assuntos 
trabalhistas, de julgamento e de conciliação, diretamente vinculado ao Ministério do Trabalho, 
Indústria e Comércio, ampliando as condições dos “de baixo” de interferirem em suas 
reivindicações referentes às leis trabalhistas E.P. Thompson, historiador marxista inglês, 
referiu-se nos seus estudos a necessidade de proferir maior destaque aos sujeitos da história que 
por vezes foram tomados como de menor importância frente às grandes personalidades políticas 
e a figura dos Estados como um todo. No clássico A formação da classe operária inglesa (1987) ao 
descrever seu objetivo de desenvolver estudos sobre os trabalhadores da Inglaterra e seu 
processo de formação (fazer-se) alertou 

 
Estou tentando resgatar o pobre tecelão de malhas, o meeiro luddita, o tecelão do 
„obsoleto‟ tear manual, o artesão „utópico e mesmo o iludido seguidor de Joanna 
Southcott, dos imensos ares superiores de condescendência da posteridade. Seus ofícios 
e tradições podiam estar desaparecendo. [...] Suas aspirações eram válidas nos termos de 
sua própria experiência; se fora vítimas acidentais da história, continuam a ser, 
condenados em vida, vítimas acidentais (THOMPSON, 1987, p. 13).  

          
Antes de sua funcionalidade, a primeira metade da década de 30 conviveu com 

instituições atuantes na relação empregado-empregador, eram elas: as Comissões Mistas de 
Conciliação e as Juntas de Conciliação e Arbitragem. Ela, a Justiça do Trabalho, só seria criada 
pela Constituição de 1934 e ainda demoraria alguns anos para começar a funcionar no Estado 

                                                           
7 Para Weffort o que teria ocorrido a partir da “Revolução de 1930” e se estenderia até 1964 com o golpe contra João 
Goulart poderia ser denominado de “Estado de Compromisso” ou um “Estado de Massas” onde este, através de seu 
chefe, fazendo as vezes de árbitro, agiria na intermediação entre os interesses da classe dirigente (em crise, mas ainda 
dominante) e o “novo parceiro” composto pelas massas populares urbanas 
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Novo, mais precisamente em 1º de maio de 1941, data emblemática para o trabalho e para os 
trabalhadores (GOMES;SILVA, 2013, p.20). 
 
JUSTIÇA DO TRABALHO NA PARAÍBA 
 

Em solo paraibano, a Justiça do Trabalho exerceu, assim como no plano nacional, grande 
movimentação no interior das disputas envolvendo os empregadores e a massa operária. O dia 1º 
de maio de 1941 foi um marco na relação entre capital e trabalho, a luta de classes evidenciada 
nos conflitos das ações julgadas nas juntas e nas instâncias superiores concederam importantes 
fontes para as discussões que envolvem a história social do trabalho.   

Nesse momento de emergência institucional da Justiça do Trabalho o estado da Paraíba 
era governado pelo interventor federal Ruy Carneiro, ator político inserido no jogo de poder 
paraibano, ocupando a vaga desde agosto de 1940 no lugar de Argemiro de Figueiredo, nome 
atrelado às elites agrárias do estado. Ambos os interventores paraibanos do período de ditadura 
varguista eram aliados em potencial das medidas de centralização e autoritarismo desenvolvidas 
pelo presidente Vargas já nos anos iniciais de seu(s) governo(s).   

O decreto-lei nº 1.237 de 2 de maio de 1939 criara as Juntas de Conciliação e Julgamento, 
órgão da Justiça do Trabalho, e na Paraíba a solenidade de inauguração da instalação da Junta de 
João Pessoa, situada na Praça Antenor Navarro contou com a presença do interventor Ruy 
Carneiro, de autoridades militares e jurídicas, além do prefeito da capital e de representantes 
sindicais. 

O processo mais antigo preservado nos arquivos da Justiça do Trabalho do estado da 
Paraíba é o de nº 2.554/1938, tendo como reclamante o Sindicato dos Auxiliares do Comércio de 
João Pessoa em nome de um de seus filiados, Eugênio Firmino da Costa, que buscou a Justiça 
trabalhista numa ação contra seu antigo patrão, Severino Belo dos Santos.    
 A reclamação do sindicato foi feita junto a 7ª Inspetoria Regional, já que a Justiça do 
Trabalho só efetivaria seu funcionamento em 1941, e tinha como motivação o pedido de 
“indenização a que o mesmo tem incontestável direito” por ter sido “despedido sumariamente, 
sem que lhe pagasse a empregadora a indenização prevista no art.81”. Além da indenização de 30 
mil réis (30$000), o reclamante pedia também a “indenização do custo da alimentação” conforme 
firmara o ministro do trabalho no dia 14 de julho de 1937 e sobre tal jurisprudência o Sindicatos 
dos Auxiliares do Comércio apelava por seu associado . Nas suas palavras, contidas na ata de 
julgamento do processo, o ministro Agamenon Magalhães dizia que “no aviso prévio se inclua a 
importância da alimentação a ser arbitrada pela Junta de Conciliação e Julgamentos, por isso que 
o salário do reclamante não é exclusivamente em dinheiro”.      
 Após audiências, que contavam com a presença dos vogais, membros classistas 
representantes dos empregadores e dos empregados, de um secretário e do presidente da Junta, 
que falou em benefício de “Eugênio Firmino da Costa, contra a  firma Severino Belo dos Santos. 
Propondo uma conciliação”. Após terem entrado em “composição amigável”, o sindicato do 
reclamante requereu que fosse “desentranhada [...] os documentos que instruíram a petição 
inicial”. Por fim, para finalizar o processo o sindicato evidenciava “o acordo entre o sindicato e o  
empregador a importância de 100-cem mil réis”.     

Ao longo do fim da década de 1930 e principalmente com a chegada da Justiça do 
Trabalho no início da década seguinte que processos como esses se tornariam cada vez mais 
freqüentes nas relações do mundo do trabalho. Processos movidos por “despedida injusta”, “taxa 
de insalubridade”, “diferença de salário”, “diferença de férias”, “salário atrasado”, “anotações na 
(CTPS)”, “reintegração no cargo”, além de “inquéritos administrativos” encaminhados pelas 
empresas contra seus funcionários, foram centrais para a legalização da “questão social” que 
buscava através do compromisso com as massas populares o reconhecimento para elas do 
“direito de formularem reivindicações” (WEFFORT, 1980, p. 51).    
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O interesse nas decisões judiciais embalavam o imaginário operário, porém, não deixava 
de ser de interesse do patronato, que a princípio “mostraram-se receosos” na dimensão que o 
poder público tomava em detrimento dos interesses privados de suas empresas. Empresas como 
a “Great Western”, “Cia Paraiba de cimento Portland” S/A”, “Companhia Comércio e 
Prensagem de Algodão”, “Companhia Souza Cruz”, “Matarazzo”, pra citar as maiores, 
movimentaram a burocracia concedida pela legislação trabalhista ao moverem “questões” na 
justiça contra o operariado.           
 Com o avançar da década de 1940 e das medidas adotadas pelo governo Vargas, 
principalmente com a emergência da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), os empregadores 
passaram a enxergar como se beneficiariam, como afirmam Antonio Luigi Negro e Edinaldo 
Antonio Oliveira Souza (2013): 
 

[...] perceberam em seguida ser possível lançar mão do expediente jurídico para validar 
sua autoridade, enquadrar atos de indisciplina e de insubordinação operária e dispensar 
empregados indesejados, que consideravam recalcitrantes (NEGRO;SOUZA, 2013, p. 
126) 

 
Um inquérito administrativo foi posto em fevereiro de 1943 pela empregadora “Anglo 

Mexican Petroleum Company LTDA”, empresa importadora e distribuidora  de  produtos 
derivados  de petróleo, contra o funcionário Febrônio Arquidemes da Silveira que se recusava a 
fazer exames médicos para a comprovação da aposentadoria por invalidez, alegando a empesa 
que o reclamado vem “há tempo apresentando evidentes sintomas de incapacidade para o 
serviço”.  

Febrônio Arquimedes da Silveira “declarando que não se submeteria ao exame médico” já 
havia colocado em questão a reclamante por alegar que a mesma “pretenderia prejudicar o seu 
direito de estabilidade com o pedido de aposentadoria feito ao Instituto” [de Aposentadoria e 
Pensões dos Empregados em Transportes e Cargas]. A reclamante continuava na reclamação 
afirmando que o ato de “resistência aos preceitos da legislação do Instituto” implicaria na 
manutenção de um funcionário “cujo estado de incapacidade física, comprometeria a boa marcha 
dos seus serviços”. Desse modo, a empresa ressaltava o “ato de insubordinação e indisciplina” do 
funcionário como forma de confirmação do pedido de apuração do inquérito, reclamando que na 
permanência do funcionário em não fazer o exame médico, seja “legalmente autorizada à 
requerente [...] demitir o referido empregado”.   

Marcada algumas datas para a perícia referente a possível aposentadoria por invalidez, o 
reclamado compareceu ao terceiro chamado na Delegacia Regional do Trabalho, porém, 
resistindo ao exame, dizendo que “não se submeteria”. Ainda assim, dias depois, empregador e 
empregado entraram em acordo, como afirma o Termo de Conciliação “O requerido Febrônio 
Arquimedes da Silveira está pronto a se submeter dentro de 24 horas ao exame requerido pela 
Anglo Mexican Petroleum Company Limited”, e a companhia “pagará as custas do processo”.
 Entre os anos de 1941 e 1945, portanto, os anos de funcionamento da Justiça do 
Trabalho no contexto do Estado Novo contém mais de 500 processos preservados nos arquivos 
da Escola da Justiça do Trabalho, na sede da justiça trabalhista do estado, João Pessoa. Os mais 
variados processos se misturam, desde processos curtos com a conciliação firmada no primeiro 
encontro entre as partes, até processos que duravam meses ou anos, que eram remetidos às 
instâncias superiores.          
   
CONSIDERAÇÕES 
 

O estudo acerca da justiça trabalhista e o seu percurso na história social do trabalho no 
Brasil faz uma importante interface com os caminhos tomados ou forçados pelos sindicatos, 
ainda mais se tratando de um regime de exceção como foi o caso do Estado Novo e sua relação 
com os movimentos sindicais.   
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Nesses dois processos analisados, um de 1938 e outro de 1943, pudemos observar a luta 
de classes envolvendo a relação entre capital e trabalho envolvendo empregadores e empregados 
que tiveram na legislação trabalhista, principalmente referente aos anos que se seguiram a partir 
de 1930 e do “Estado de Compromisso”, uma forma de reivindicação de direitos.  
 Este artigo abordou o incipiente processo de constituição da legislação trabalhista 
brasileira, destacando reivindicações que despontaram desde o fim do século XIX e passaram a 
crescer nos anos da Primeira República. Sendo que o despontar para o desenvolvimento dessas 
legislações viria com ascensão de Vargas à presidência em 1930 e constituiria, no mínimo até 
1945 umas das maneiras dele manter os compromissos do Estado nacional frente as demandas 
das massas populares e, claro, dos grupos dominantes, sendo a Justiça do Trabalho fundamental 
para esse objetivo.     
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PENSAR O “COTIDIANO” E OS TRABALHADORES NA CONSTRUÇÃO DA 
ESTRADA DE FERRO MADEIRA-MAMORÉ (1907-1912) 

 
Ana Carolina Monteiro Paiva1 

 
Resumo: Na região amazônica do Brasil, no espírito do progresso técnico, o século XIX é 
marcado por tentativas fracassadas de se ligar a Bolívia ao Atlântico pelo Amazonas – visando o 
aspecto econômico de escoamento de produtos – através da construção de uma ferrovia, 
alternativa proposta pelos países. Será no século XX, com a retomada da construção em 1907 e 
inauguração em 1912, que na região do atual Estado de Rondônia a Estrada de Ferro Madeira-
Mamoré (E.F.M.M) passará a trilhar como estandarte da obstinação de uma país pela 
modernização e progresso. Obstinação que combinado com a estrutura de metal e vapor 
camuflam um período de construção penoso para os trabalhadores estrangeiros e nacionais que 
lidavam com condições climáticas e doenças tropicais, insalubridade, e um trabalho fatigante sem 
fim que os conduziam a dois caminhos: a invalidez ou a morte. Sujeitos de um momento 
histórico emblemático, são atores em potencial para uma “história vista de baixo”, na concepção 
de Thompson (1966) e para estudos no caminho da compreensão de suas experiências individuais 
e coletivas. Dentro dessa perspectiva, Petersen (1995) sinaliza sobre os usos do “cotidiano” 
nestas investigações: a formulação de um conceito, como palco onde a trama se desenvolve ou 
como objeto teórico. Tendo em vista estudos sobre a construção da Madeira-Mamoré entre 1907 
a 1912 e a partir das considerações a respeito dos caminhos da história social e dos dilemas 
levantados por Petersen (1995), este artigo propõe analisar de forma breve como tem sido 
discutida a questão dos trabalhadores na história da ferrovia e dos usos do “cotidiano”. 
 
Palavras-chave: Ferrovia; Madeira-Mamoré; Trabalhadores; Cotidiano; 
 

A tortuosa história da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, na região Norte do Brasil, 
atravessa séculos e sobrevive ao presente. Dos projetos iniciais de se abrir uma via de acesso, a 
partir de 1722, passando pelas primeiras tentativas de construção de uma ferrovia, no século XIX, 
até a inauguração da estrada de ferro em 1912 são cerca de 190 anos2. Em 1903, Brasil e Bolívia 
assinam novo tratado sobre suas regiões fronteiriças3, no qual os Estados Unidos do Brasil 
assumiam o compromisso de construir em território brasileiro uma ferrovia desde o porto de 
Santo Antônio, no rio Madeira, até Guajará-Mirim, no Mamoré, que seria chamada de Estrada de 
Ferro Madeira-Mamoré (E.F.M.M) por acompanhar o trajeto destes rios. Essa proposta 
encontrava respaldo na movimentação econômica nacional e internacional, ao “ligar uma área 
                                                           
1 Estudante de mestrado do Programa de Pós-graduação em História, linha História e Regionalidades, na 
Universidade Federal da Paraíba (UFPB). 
2 O governador do Pará, D. Francisco de Sousa Coutinho, em 1797, recomendou a construção de uma estrada (ainda 
não uma estrada de ferro, mas uma via) cortando diretamente o território brasileiro, da cachoeira de Santo Antônio 
até o ponto navegável do rio Mamoré, para o escoamento de mercadorias da Bolívia para o Atlântico e comércio 
com os países da Europa e os Estados Unidos. 
3 O Tratado de Petrópolis, assinado em 21 de março de 1903, diplomaticamente estabelecia que a Bolívia abriria mão 
do estado do Acre em troca de territórios brasileiros do estado do Mato Grosso, onde receberia também receberia a 
quantia de 2 milhões de libras esterlinas devido ao látex extraído da região amazônica. O texto integral do Tratado 
encontra-se disponível em: <http://www.newmarc.com.br/drws/tratado.pdf> Acesso em: 19 de set. 2017. 
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produtora de bens primários a um porto do qual estes bens poderiam ser enviados para as zonas 
industriais e urbanas do mundo” (HOBSBAWAM, 1986). 

Quando o Governo destinou ao Ministério da Viação e Obras Públicas a elaboração do 
edital de concorrência, foi concedido ao empresário norte-americano Percival Farquhar o direito 
de construção e realização do empreendimento. Sua Companhia, Madeira-Mamoré Railway, era 
responsável entre outras coisas por recrutar seus empregados e trabalhadores nos Estados 
Unidos e os demais funcionários ao redor do mundo, introduzindo, a cada mês, novas levas de 
mão de obra, para substituir os invalidados e mortos. Durante o ano de 1910 chegaram à região 
de Porto Velho seis mil e noventa homens contratados pela Companhia. Desses, 494 eram 
constituídos de engenheiros, maquinistas, mecânicos e outras categorias4 afins, de diversas 
nacionalidades. O restante, 5.596 homens, eram operários classificados por nacionalidades: 
portugueses, barbadianos, espanhóis, alemães, ingleses, entre outros5. Com os iminentes desafios, 
o último dormente da ferrovia Madeira-Mamoré é posto e inaugurado em 1912.6  

É neste cenário em que diversos grupos tecem suas redes de sociabilidade, relações 
conflituosas, de resistência, e solidária entre as diferentes categorias de empregados e 
trabalhadores envolvidos com a construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. Dessa forma, 
o objetivo do presente artigo é analisar como para estes sujeitos e grupos, dentro da historiografia 
sobre a Madeira-Mamoré, a categoria de “cotidiano” e as visões sobre os “trabalhadores” têm 
sido estudadas. Para isso, vejamos como alguns estudos se comportam.  

A historiografia sobre a Estrada de Ferro Madeira-Mamoré é significativa, porém, ainda 
em construção para uma temática considerada recente na história do Brasil – 106 anos de 
existência desde sua inauguração. Algumas obras se tornaram clássicas nos estudos sobre a 
ferrovia, e influenciam trabalhos acadêmicos em diversas áreas, como a Literatura, História, 
Geografia. O estudo de Manoel Rodrigues Ferreira, A Ferrovia do Diabo (2005) publicado pela 
primeira vez em 1959, faz uma análise que aborda desde o cenário natural da região, das 
primeiras expedições até um passado recente, na década de 1980, com a realização de seminários 
em Porto Velho sobre a ferrovia, relatando também como se deu o processo de pesquisa para 
construção do seu estudo. Já o estudo de Francisco Foot Hardman, Trem-fantasma (2005), realiza 
uma abordagem sobre o imaginário e modernidade em torno da construção da ferrovia.  

Ambos os autores utilizam como fontes publicações de periódicos, fotografias, mapas, 
relatórios médicos, e principalmente na obra de Ferreira há a utilização de documentações 
referentes aos dados de contração entre outros documentos da administração da ferrovia. No 
entanto, o “cotidiano” em ambos os estudos não aparece como categoria, objeto histórico, mas 
como uma descrição de modos de viver dos trabalhadores e envolvidos com a ferrovia, em uma 
organização da sociedade e como esta funcionava. 

Existem algumas obras do gênero memorialístico, de sujeitos que se envolveram com a 
construção da ferrovia e posteriormente narraram suas experiências, como os relatos pessoais do 
espanhol Benigno Cortizo Bouzas, Del Amazonas al infinito (1950), do inglês Henry Major 
Tomlinson, O mar e a selva (2014) e Estrada de Ferro Madeira-Mamoré (1947) também do inglês 
Neville Craig. Há também os livros de Julio Nogueira, Estrada de Ferro Madeira-Mamoré (1959); de 
Frank W. Kravigny, The Jungle Route (1940) e de Hugo Ferreira, Reminiscências da MADMAMRLY e 
outras mais (1969), livros de edições raras que constituem uma forma de narrar e abordar a ferrovia 
Madeira-Mamoré: aqui o cotidiano não figura como objeto ou categoria, mas está intrinsicamente 
na narrativa daqueles que viveram o cotidiano, o que pode deixar transparecer como cada sujeito 
deste constrói sua forma de enxergar o cotidiano. 

                                                           
4 No cenário da construção, de acordo com Hardman (2005) e Ferreira (2005), eram considerados os “empregados” 
pela firma os engenheiros, topógrafos, médicos e aqueles que não se envolvessem diretamente no serviço “mais 
pesado”, enquanto que os “trabalhadores” eram os operários, maquinistas, foguistas e mão de obra para deitar os 
dormentes. 
5 Sobre as estatísticas de trabalhadores e as nacionalidades, ver Ferreira (2005). 
6 Paralelamente, a borracha natural estava se adaptando e se desenvolvendo nas plantações inglesas na Ásia e 
destronaria o monopólio até então amazônico do produto, contribuindo para a desativação da ferrovia em 1931. 
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A dissertação de Carolina Pena de Alencar, Trilhando memórias: reflexões acerca das identidades 
dos trabalhadores da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré (2012), a partir da História Oral, utilizou 
entrevistas com antigos ferroviários da Madeira-Mamoré para analisar como se comportavam em 
relação à desativação da ferrovia, como construíram suas identidades pautadas nesse trabalho de 
uma vida, e quais suas reações diante do descaso social e político com a maquinaria restante, uma 
perspectiva mais recente sobre como estes sujeitos formaram sua noção de “cotidiano”, por ser 
um grupo de antigos ferroviários posteriormente a 1912. 

Dante Ribeiro da Fonseca (1998) no artigo A Madeira-Mamoré e o imperialismo na Amazônia 
e a dissertação de Ana Cristina de Oliveira Garcia (2009), Estrada de Ferro Madeira-Mamoré - 
Imperialismo nos Trópicos (1903-1912), discutem o imperialismo na região amazônica a partir da 
construção da ferrovia sob perspectivas diferentes em uma temática semelhante, pois Garcia 
(2009) direciona seu olhar para a atuação do sindicato de Percival Farquhar. 

Em toda esta bibliografia citada, não há a menção ao “cotidiano” ou, pela parte dos 
autores, o que se entende por ele, ao menos não de forma clara. Todavia, um livro 
especificamente interessante e de grande valor pelo seu conteúdo raro, se propõe – isto se 
partimos pelo caminho de “cotidiano” também ser sinônimo de atividade diária – a discutir o que 
seria o cotidiano na construção da Madeira-Mamoré: Trilhos na selva: o dia a dia dos trabalhadores da 
Ferrovia Madeira-Mamoré, de Rose Neeleman e Gary Neeleman. O livro publicado pelo casal norte-
americano traz anexado um conjunto de edições do The Porto Velho Marconigram, periódico que 
circulava na época da construção da ferrovia e que até então a única edição existente era a 
primeira sob o nome de The Porto Velho Times, de 1909. São publicações entre 1910 a 1911, com 
quatro páginas cada, em inglês e com uma periocidade de sete dias. O jornal foi inaugurado e 
publicado pela primeira vez em 4 de julho de 1909, mas suas primeiras edições circularam 
durante este ano com o nome The Porto Velho Times, sob a edição de Frank Kravigny, um 
escriturário da ferrovia que registrou em diário o andamento dos trabalhos e informações sobre 
os trabalhadores em torno desta. 

O objetivo declarado dos jornais era informar o progresso da ferrovia aos trabalhadores e 
também lhes oferecer entretenimento. Redigidos por engenheiros da ferrovia, nos seus 
escritórios, o jornal contava com o apoio da empresa de Percival Farquhar quanto ao suporte 
material, registrando o que era acontecimento durante a rotina da construção, através de seções 
descrevendo episódios de caça de animais (tamanduá, cobra, peixes), seção de avisos (procurando 
um par de lentes de binóculos perdidos no trem; oferecendo aulas em espanhol; mostrando 
interesse em comprar par de botas de couro usadas), seção de poemas, além de seções mais 
informativas sobre andamento da construção, horários de navios e preço da borracha. O que 
configura assim um cenário efervescente de acontecimentos selecionados e registrados para 
compor o jornal, e que por estar presente na vida diária ou semanal dos sujeitos da construção, 
também poderia organizar o ritmo de vida e a noção do que seria cotidiano.   

Entretanto, não é essa discussão que os autores Neeleman seguem em seu livro. Apesar 
de anexarem os jornais, poemas e fotografias do período da construção no início do século XX, 
não esta problematização levantada sobre como os diferentes sujeitos e grupos organizavam seu 
cotidiano, pois o próprio título do livro ao conter “dia-a-dia” sinaliza que a concepção dos 
autores por “cotidiano” se limita a descrever ou narrar o que seria uma série de acontecimentos 
como pano de fundo das experiências. Como então contribuir para uma discussão aprofundada 
de “cotidiano” dentro das inúmeras possibilidades de abordagem que a história dos trabalhadores 
e da construção da Madeira-Mamoré proporcionam? 

Segundo Castro (1997), a expressão “história social” é utilizada como forma de demarcar 
o espaço dessa nova postura historiográfica frente à historiografia tradicional, alargando os 
objetos e aperfeiçoando as metodologias. Ainda para a autora, o ponto de partida do surgimento 
da História Social, dá-se pela crise dos estruturalismos emergente nos anos 1970 e ligado a 
consciência de que os comportamentos e realidades sociais não se conformavam a ficar 
confinados a modelos preestabelecidos. Todavia, esse movimento por uma história social não foi 
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se desenvolvendo harmoniosamente ou de forma homogênea, algumas características comuns de 
sua abordagem camuflam a diversidade dos seus objetos, como: a ênfase na cultura, redução da 
escala de análise e predominância de  perspectivas antropológicas. Na historiografia anglo-
saxônica, por exemplo, a aproximação com a antropologia levou a configuração de  uma “história 
vista de baixo”, inicialmente defendida por Thompson (1966) no artigo The history from bellow, e 
que gradativamente foi entrando na linguagem comum dos historiadores, criando uma “tradição 
marxista britânica” de história social do trabalho, ao colocar experiências e cultura no cerne das 
análises sobre ação social, e, posteriormente, o desenvolvimento de análises sobre as experiências 
das pessoas “comuns” e de suas reações a estas experiências7. 

No panorama da historiografia brasileira, Castro (1997) evidencia que uma das grandes áreas 
que têm concentrado grande número de trabalhos e discussões é a história social do trabalho. 
Para a autora, um dos pontos em comum na abordagem destes trabalhos tem sido a tendência 
revisionista referentes ao movimento operário e à nação de marginalidade social no contexto 
urbano, além das formulações mais recentes sobre a vida cotidiana, cotidiano operário e 
identidades sociais, colocando inclusive como questão o próprio processo histórico de 
construção de uma identidade operária não mais entendido como consequência automática do 
processo de industrialização.  

Com estas aberturas para se pensar as fontes e novas áreas de pesquisa para explorar as 
experiências históricas, um dos caminhos pode ser trazer para o estudo da ferrovia Madeira-
Mamoré os “homens e mulheres cuja existência é tão frequentemente ignorada, tacitamente 
aceita ou mencionada apenas de passagem na principal corrente da história” (SHARPE, 1992, p. 
42). Por serem empregados e trabalhadores da ferrovia continuamente tratados e analisados 
como grupos, com a ideia de “blocos” homogêneos, a proposta é identificar as peculiaridades de 
suas existências individuais, mas sem perder de vista também as peculiaridades dos processos de 
formação e atuação de seus coletivos8.  

Assim, o “cotidiano” discutido enquanto uma categoria e/ou ato de resistência, pode ser 
percebido de formas diferentes por sujeitos e grupos diferentes. A proposta aqui é divergir da 
noção usualmente aplicada de cotidiano reduzido ao sinônimo de “dia-a-dia” ou como pano de 
fundo para o desenrolar de acontecimentos diários, como identificada nos estudos sobre a 
ferrovia, em Neeleman (2011). Isto se pauta nas considerações de Petersen (1995) sobre a teoria 
da vida cotidiana e as concepções de rotina e alienação, além de Heller (2004) sobre cotidiano 
como forma de resistência.  

Para Petersen (1995), há um fascínio pelo território do cotidiano que é comum pelo fato de 
ser aquele que envolve a todos nós, portanto, a vida cotidiana é insuprimível e universal. Todavia, 
ele não se esgota pela repetição e pela rotina, é o momento de vida, onde se dão as interações, 
subversões imprevistas, o que também dá apoio para ajudar a compreender a rotina de trabalho 
dos sujeitos envolvidos na ferrovia. A vida cotidiana para Heller (2004) é o conjunto das 
atividades que caracterizam as reproduções particulares criadores da possibilidade global e 

                                                           
7 À medida que estes debates passam a ganhar fôlego dentro da historiografia, novas metodologias surgem no 
sentido de se reavaliar quais fontes utilizar para dar voz a essas pessoas comuns. Assim, Castro (1997) relata o uso 
antropológico de fontes ligadas à repressão, como processos inquisitoriais, inquéritos policiais, processos judiciais e 
história oral, mas também sugere que novos métodos de leitura, tratamento das fontes e combinação com fontes 
qualitativas produzem resultados mais expressivos.  

8 Também considero as colocações de Sharpe (1992) ao falar sobre Peter Burke, quando este afirma que sobre a 
expressão “história vista de baixo” implica-se que há algo acima para ser relacionado, a história das pessoas comuns 
não pode ser dissociada das considerações mais amplas da estrutura social e do poder social, chamando atenção para 
os perigos de se cair em algo como uma fragmentação do conhecimento histórico e despolitização da história. Para 
isto, as discussões desta pesquisa também serão feitas considerando as conjunturas políticas, econômicas e sociais do 
início do século XX, não apenas a nível nacional, como também a questão da entrada do capital estrangeiro e grandes 
empreendimentos ferroviários ligados diretamente à América Latina e experiência amazônica.  
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permanente da reprodução social, o que implica dizer que não há sociedade ou homem sem vida 
cotidiana. Essa vida cotidiana é mutável pelo tempo e espaço, pode ser mapeada através dos 
jornais, inquéritos policiais, e abrange também redes de sociabilidade que podem se mostrar 
como solidárias ou conflituosas. Assim, as concepções dos “trabalhadores” e “cotidiano” durante 
a construção da ferrovia e as concepções após a construção e inauguração da ferrovia podem 
apresentar divergências e/ou permanências. 

A partir da década de 1980, muitos autores transformaram em seus objetos de estudo alguma 
dimensão da vida cotidiana, como uma crítica à epistemologia racionalista às grandes narrativas 
legitimadoras, ou como uma recusa às grandes sínteses e explicações de caráter estrutural, 
“voltando-se ao fragmentário, fortuito, indeterminado, irracional, que aparentemente são 
conteúdos da vida cotidiana”. Ainda que exista um grande interesse pelo estudo do tema 
“cotidiano”, não se tem desenvolvido paralelamente uma reflexão teórica sobre o que é 
“cotidianidade”, é preciso uma mediação teórica (PETERSEN, 1998). 

A autora critica que a emergência de discussões teóricas sobre a questão do cotidiano não 
ocorre entre os próprios historiadores brasileiros. Discutindo algumas obras que se propõe a 
pensar o cotidiano, ela identifica trabalhos que trazem no título a palavra cotidiano, mas que 
desaparece no interior da análise. Petersen (1995) partindo das considerações sobre Agnes Heller, 
considera que nem tudo é vida cotidiana. Todavia, é certo que a vida cotidiana também expressa 
algo sobre a estrutura e grau de desenvolvimento, de modo que ela deve ser levada em conta 
quando quer entender a estrutura e dinâmica do todo social, e sigo este caminho para tentar 
compreender o que as seções e reportagens do jornal pode revelar à respeito dos sujeitos e 
grupos envolvidos no processo de construção da ferrovia.  

Em síntese, a proposta neste artigo foi levantar, de forma breve e introdutória, a discussão 
sobre como a história da Madeira-Mamoré, na tentativa efetiva do início do século XX, 
geralmente foi e é abordada no meio acadêmico, e como a concepção de “cotidiano” dentro 
deste tema ainda é confusa – mas ao mesmo tempo, de grande potencial para futuras pesquisas.  
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SAINDO PARA TRABALHAR, A MIGRAÇÃO DA MÃO DE OBRA DE ADULTOS E 
CRIANÇAS NA AGROINDÚSTRIA CANAVIEIRA DA PARAÍBA NA DÉCADA DE 

1980. 
 

Diognnys Cardoso Estevam1 
 
Resumo: Nessa comunicação procuro fazer um estudo de caso partindo de um processo 
trabalhista aberto na Junta de Conciliação e Julgamento de João Pessoa no ano de 1985. Na ação 
ajuizada pelo pai e seus quatro filhos, moradores do município de Espírito Santo, no Estado do 
Rio Grande do Norte, que trabalhavam em uma Usina localizada em Rio Tinto, na Paraíba, 
pedem na Justiça do Trabalho seus direitos remuneratórios. Com esse processo trabalhista é 
possível analisar qualitativamente, partindo da história social do trabalho alguns aspectos sobre a 
migração da mão de obra, a sazonalização da força de trabalho e a utilização do trabalho infantil 
num cenário de alterações socioeconômicas advindas da implementação em 1975 do Programa 
Nacional do Álcool (Proálcool) na Paraíba, que nas palavras de Christine Rufino Dabat (2014), ao 
analisar o caso pernambucano, são características de um modelo de absolutização do monopólio 
fundiário, da monocultura e da mão de obra sujeitada. 
 
Palavras-chave: Justiça do Trabalho, Proálcool, Mata Paraibana. 
 
INTRODUÇÃO 
 
 Analisar as questões socioeconômicas do Brasil na década de 1980 nos possibilita 
observar um momento de mudanças para diferentes segmentos sociais que num processo 
permanente de conflito conseguiriam, após um período de constante repressão estruturado pelo 
regime militar, avançar na luta pela conquista de uma cidadania e garantia de seus direitos sociais. 
Essa luta faz parte de um amplo processo no qual a classe trabalhadora em todo Brasil se 
rearticula ampliando sua mobilização. Esse movimento de retomada da luta foi viabilizado pela 
abertura política do regime militar, que já havia passado seu nível de esgotamento nas suas 
estratégias de sustentação.2 
 Mas alguns antecedentes desses acontecimentos são o ponto de partida para se 
compreender as circunstâncias vivenciadas pelos trabalhadores ligados à atividade canavieira na 
Paraíba em 1985. Esses acontecimentos fizeram com que a mão de obra migrasse de seus locais 
para outras regiões em busca de trabalho, e isso consequentemente vai impactar diretamente a 
qualidade de vida dessa classe a tal ponto que se torna presente nesse cenário a participação do 
trabalho de crianças e jovens. 
 Esse artigo se estrutura em quatro partes, sendo essa primeira uma breve introdução 
discutindo as premissas referentes ao contexto do tema abordado; a segunda parte analisando as 
questões referentes às transformações socioeconômicas ocorridas no Brasil, e mais 
especificamente na Paraíba, em relação aos meios de produção; em seguida, na terceira parte, será 

                                                           
1 Mestrando em História pelo Programa de Pós-Graduação em História de Universidade Federal da Paraíba. 
2 MENDONÇA, Sonia Regina de; FONTES, Virginia Maria. História do Brasil Recente 1964-1992. 4° edição. 
São Paulo: Editora Ática, 1996. 
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analisado o processo acionado pelo trabalhador e seus filhos, as condições vivenciadas por essa 
mão de obra no intuito de compreender como a necessidade da migração em busca de trabalho 
acaba acarretando a esses trabalhadores uma extrema precarização em sua sobrevivência diante 
do tipo de condição de trabalho; por último, serão concluídos os aspectos discutidos nesses 
artigos localizando as questões até então apontadas como um aspecto da luta vivenciada pela 
classe trabalhadora de um modo geral em todo o Brasil. 
 

A ACELERAÇÃO ADVINDA DO PROGRESSO: TRANSFORMAÇÕES NAS 
RELAÇÕES DE TRABALHO NO SETOR SUCROALCOOLEIRO DA PARAÍBA EM 
1980. 
 
 O ponto de partida para a aceleração nas transformações das relações de trabalho vivida 
pela mão de obra ligada à monocultura da cana-de-açúcar foi o Programa Nacional do Álcool 
(Proálcool)3 no Brasil; esse programa favoreceu a ampliação da produção sucroalcooleira em 
todos os estados produtores de cana-de-açúcar com uma forte política de incentivos fiscais e 
creditícios. Esse programa iniciado pelo governo dos militares em 1975 teria como proposta 
substituir a matriz energética do Brasil, dependente exclusivamente do petróleo pelo álcool, essa 
necessidade parte do momento de uma crise internacional do petróleo. 
 O a implementação do programa, o Proálcool consegue rendimento até um certo período 
potencializando a produção de álcool combustível do país a índices recordes de produção, e os 
estados participantes conseguiram excelentes subsídios econômicos viabilizando o aumento da 
oferta, mas não demorou muito para o impasse da crise do petróleo voltassem a uma 
normalidade no mercado, e novamente o petróleo volta à cena como matriz energética fazendo 
com que os investimentos do Proálcool fossem sendo reduzidos gradativamente.  

A Paraíba foi um dos Estados beneficiados pelo programa, que consequentemente 
beneficiou e muito os usineiros, proporcionando uma modernização no setor. Os únicos não 
beneficiados com esse programa tão especial foram os trabalhadores que viram suas relações de 
trabalho se transformarem muito rapidamente, e que contraditoriamente aos benefícios, suas 
condições de sobrevivência pioraram. 
 Com relação a alguns pontos referentes às mudanças proporcionadas pelo Programa 
Nacional do Álcool, utilizando a observação feita por Christine Rufino Dabat4, com a 
implantação do Proálcool no estado do Pernambuco para a cultura da cana-de-açúcar viu-se uma 
absolutização da propriedade fundiária, essa absolutização forçava a saída dos trabalhadores 
foreiros e parceiros das terras. O latifúndio se torna regra nesse novo cenário disposto da 
concentração fundiária para o favorecimento direto da absolutização da monocultura açucareira, 
usando as palavras da autora. 
 Esses condicionantes da concentração fundiária e monocultura refletem diretamente na 
vida dos trabalhadores que viveram nesses locais. Sem muitas alternativas, os trabalhadores 
expropriados iriam morar nas “pontas de rua”. Antes da expropriação, vivendo como foreiro ou 
parceiros, os trabalhadores tinham na terra uma forma de sobrevivência, pois no sistema de 
morada um pedaço de terra era destinado ao trabalhador plantar sua roça e conseguir retirar dela 
seus alimentos. Com a chegada do Proálcool essas relações foram sendo desfeitas mais 
rapidamente e a extensão total das propriedades seriam usadas para o plantio exclusivo de cana-
de-açúcar. 

                                                           
3 BRASIL. Decreto n° 76.593, de 14 de Novembro de 1975. Institui o Programa Nacional do Álcool e dá outras 
providências. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-76593-14-
novembro-1975-425253-publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em: 10 maio 2018. 
4 DABAT, Christine Rufino. “Absolutização da propriedade fundiária”, da monocultura e da exploração dos 
trabalhadores: a zona canavieira de Pernambuco após o golpe militar. In: OLIVEIRA, Tiago Bernardon; AIRES, 
José Luciano de Queiroz; SILVA, Vânia Cristina da. (orgs.) Poder, memória e resistência: 50 anos do golpe de 
1964 e outros ensaios. João Pessoa: Editora do CCTA; Mídia Editora, 2016. p. 157-179. 
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 Esse fenômeno pôde ser observado em todos os estados após o benefício advindo do 
programa. Mas o aparente desenvolvimento agrícola pelo qual passarão essas regiões, essa 
modernização, não refletiu na absorção direta do excedente da força de trabalho, e esse excedente 
sem alternativas encontra no assalariamento de sua força de trabalho a única saída. Expropriados 
e sem trabalho, acabam migrando para outras regiões em busca de condições melhores para 
sobreviver. 

Com a chegada do Proálcool, a Paraíba irá ampliar suas fronteiras agrícolas do plantio da 
cana-de-açúcar. Moreira e Targino apontam que num período entre 1975 a 1980 a área de 
colheita da cana-de-açúcar que era de 120 mil hectares, passou para 178 mil hectares, um 
crescimento médio anual de 10,5% no Estado.5 Esse crescimento foi possível graças aos 
subsídios proporcionados pelo programa, favorecendo ainda mais a concentração fundiária da 
zona canavieira paraibana. 
  Anteriormente ao Proálcool as regiões de maior concentração produtiva da cana-de-
açúcar se limitavam à Região do Litoral, que possuía as usinas, e à Região do Brejo, na qual o 
plantio era mais voltado para a produção de raspadura e cachaça. Com a ampliação da área de 
plantio, alguns municípios não produtores passaram a plantar e os outros já plantadores 
ampliaram ainda mais suas fronteiras; essa área é chamada por Moreira e Targino como a “Zona 
Canavieira Moderna”6 do estado, homogeneizando as áreas do Litoral até os limites ocidentais do 
Brejo paraibano, compreendendo 38 municípios. 
 Antes da Proálcool, o estado da Paraíba contava com sete Usinas de açúcar e algumas 
dezenas de engenhos, na sua maioria em estado de decadência, com apenas três destilarias de 
álcool. Após o programa, entre 1975 a 1985, dez novas destilarias foram implantadas e as 
preexistentes foram ampliadas7, como foi o caso dessa Usina acionada pelo trabalhador. 
 Sendo assim, a localização da Usina na cidade de Rio Tinto, região da Mata paraibana, 
possibilitava a absorção da mão de obra não só dos trabalhadores já localizados nessa região, 
como também incorporando outros novos trabalhadores que em busca de trabalho vinham das 
demais regiões ou de outros Estados como será o caso aqui estudado. 
 Mas voltando a entender os agravantes da expropriação dos trabalhadores moradores, 
foreiros e parceiros das propriedades que foram tornados assalariados. O tipo de trabalho 
oferecido na região da Mata era o trabalho agrícola, a absolutização da monocultura, como visto 
por Dabat (2016), da cana-de-açúcar, sai à frente das outras culturas. Nos canaviais o tempo de 
crescimento da planta até sua colheita é que define o período que deve ser empregada a mão de 
obra no campo. Sem muita oferta de trabalho nas outras culturas, graças à absolutização da 
monocultura como citado por Dabat, a mão de obra fica à mercê do ciclo de colheita da cana, 
estruturando uma sazonalidade do trabalho sem muitas alternativas. 
 Os posto de trabalho nas cidades não absorvia esse excedente de expropriados que 
passou a morar nas pontas de rua; embora se tornando moradores urbanos, seus trabalhos ainda 
eram vinculados às atividades agrícolas. Geralmente são as capitais quem mais podem oferecer 
postos de trabalho, e seria lá que o trabalhador rural se tornaria trabalhador urbano. As cidades 
poderiam representar ao menos uma garantia de emprego recorrente, diferente do que havia se 
tornado o trabalho no campo do qual o trabalhador teve que sair. 
 A ampliação do trabalho temporário na cana-de-açúcar, ou seja, a sazonalidade, na 
Paraíba entre 1975 e 1985 praticamente dobrou, passando de 13,8 mil para 26,8 mil 
trabalhadores.8 O trabalho acompanhava o ciclo de colheita da cana-de-açúcar, que no auge 

                                                           
5 MOREIRA, Emilia. TARGINO, Ivan. Capítulos de Geografia Agrária da Paraíba. João Pessoa: Editora 
Universitária/UFPB, 1996. p. 108. 
6 Ibidem, p. 109. 
7 Ibidem, p. 110. 
8 MOREIRA, Emilia et.al. A visão dos atores sociais sobre a crise do emprego rural a zona canavieira da 
Paraíba. Revista da ABET, V.I, Nº 1/2 – 2001, 2001. p. 43. Disponível em: 
<http://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/abet/article/view/15425>. Acesso em: 8 Abr. 2014. 

http://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/abet/article/view/15425
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produtivo garantia uma média de 7 meses de trabalho, condicionando ainda mais o trabalho 
sazonal.  

Nessas condições de emprego temporário, a migração da mão de obra se torna algo 
frequente principalmente para as regiões do Brasil na qual possuem uma cartela maior de 
emprego. Sendo assim uma onda migratória do Nordeste para o Sudeste foi fator recorrente 
nesse período, como aponta Celso Furtado (1981): 

“Face à escassez de emprego na região mantém-se a corrente migratória, 
principalmente na direção dos grandes centros urbanos do Centro-Sul, nos quais se 
definiu uma estrutura social que comporta todo um estrato inferior de nordestinos.”9 

 

 Sobre o crescimento populacional nas cidades, Fernando Carlos Teixeira da Silva10 aponta 
que com o projeto de modernização do Brasil ainda iniciado em 1950 e acelerado após o golpe 
militar, a população rural representava 64% enquanto a população urbana representava 36% do 
total em 1950; já em 1980 a população rural correspondia a 36% e a urbana 67% do total; essa 
concentração populacional nas cidades não significava melhorias nas condições de sobrevivência 
na mesma. 

As cidades embora pudessem oferecer emprego sem exigência de qualificação mantinham 
os índices salariais congelados. Com a política econômica dos militares a distribuição de renda no 
Brasil se agrava, sem uma equidade na distribuição, o poder de consumo da classe trabalhadora 
só apertava e a sobrevivência ficava mais difícil. 

 
A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, realizada em 1976 pelo IBGE, revelou 
que 44 por cento das famílias brasileiras se incluem no que considera a faixa de 
pobreza, tendo acesso a uma renda total (monetária e não monetária) inferior a dois 
salários mínimos. Como o salário mínimo decresceu nos últimos 20 anos, o menos que 
se pode concluir é que cerca da metade da população foi excluída de qualquer benefício 
do considerável aumento de produtividade ocorrido durante esse período.11 

 

 Observando esses condicionantes que favoreceram o processo de migração, com a 
intensa sazonalidade pelo trabalho oferecido a essa mão de obra, migrar para as regiões de maior 
absorção de força de trabalho é a única alternativa para esses trabalhadores, como foi o caso 
encontrado nesse processo. Mas existe uma característica presente nesse caso que torna a 
realidade ainda mais alarmante sobre as condições de vida dos trabalhadores do campo ligados a 
produção canavieira, que é a presença de crianças e jovens na atividade do trabalho. 
 Algo muito recorrente nesse cenário observado, com a saída do pai de família da casa em 
busca de trabalho, a entrada de mulheres e crianças ajudando na complementação da renda na 
atividade canavieira se torna fator recorrente. Segundo as observações de Moreira e Targino, na 
Zona Canavieira paraibana o número de mulheres ocupadas na agricultura cresceu 39,5% entre 
1975 e 1985; nesse mesmo período, o número de crianças menores de 14 anos engajadas no 
processo produtivo agrícola na região aumentou 35,0%12. Aqui nesse caso, o menor 
acompanhava o pai junto às atividades do trabalho, a sua companhia no trabalho era pela 
necessidade de complementar a renda recebida pelo pai devido à baixa remuneração recebida por 
esses trabalhadores. Como dito mais acima, a conjuntura econômica dirigida pelos militares 
manteve o congelamento dos salários por um longo período dificultando a sobrevivência dos 
trabalhadores. 
 

A MIGRAÇÃO DENTRO DA NOVA ESTRUTURA DE TRABALHO NA DÉCADA 
DE 1980. 

                                                           
9 FURTADO, Celso. O Brasil pós-milagre. Rio de janeiro: Paz e Terra, 1981. p. 126. 
10 SILVA, Francisco Carlos Teixeira da. A modernização autoritária: do golpe militar à redemocratização 
1964/1984. In: LINHARES, Maria Yedda (org.). História geral do Brasil. 9 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 1999. 
11 FURTADO, Celso. op. cit., p.59. 
12 MOREIRA, Emilia. TARGINO, Ivan. op. cit., p. 254. 
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 Os condicionantes acima mencionados estruturaram as relações de trabalho durante todo 
o processo de implementação do Proálcool que – não só na Paraíba – favoreceu aos produtores 
com elevados índices de excedente produtivo graças à exploração da mão de obra empregada no 
setor. Assim como o processo de fabricação nas Usinas, em que era necessário espremer a cana-
de-açúcar para extrair dela o caldo e transformar o mesmo em álcool, para os trabalhadores o 
processo foi muito similar, as condições de trabalho espremiam seu suco produtivo. Numa rápida 
aceleração da precarização, essa mão de obra se viu engolida pela modernidade exigida nos meios 
produtivos de até então. 
 Durante o processo áureo do Proálcool, pouco foi a participação sindical na busca de 
soluções para esses trabalhadores, embora com uma legislação que regularizava suas relações de 
trabalho desde 1963 – o Estatuto do Trabalhador Rural – só na década 1980, com a fase de crise 
do programa, os sindicatos dos trabalhadores rurais na Paraíba retomam o movimento em defesa 
da classe, acompanhando também o movimento nacional de retomada da luta da classe 
trabalhadora de modo geral.  

Entre as estratégias adotadas pelos empregadores para manterem uma mão de obra 
obediente e sem força de luta, começa a se optar por trabalhadores de cidades mais distantes das 
Usinas, pois esses sem vínculo local ficavam à mercê dos seus empregadores, como é o caso 
desse processo trabalhista analisado. 

Nas iniciais do processo o trabalhador, solteiro, alegando ser cortador de cana, residente 
na cidade de Espírito Santo no Rio Grande do Norte junto com seus quatro filhos moradores no 
mesmo endereço, foram através do seu procurador judicial promover reclamação trabalhista 
contra a Usina localizada no município de Rio Tinto, na paraíba.13 

Esse processo é um registro de como a dinâmica relacionada à contratação da mão de 
obra de outros estados se torna um condicionante favorável aos empregadores pois, depois de 
1985, com crise do Proálcool na Paraíba, a organização sindical já tinha retomado as lutas em 
favor do trabalhador do campo. Em sua dissertação de mestrado Giuseppe Tosi (1988)14 analisa 
como foi o processo de retomada dessa luta pelos trabalhadores rurais. Em termos de 
organização dos canavieiros, as primeiras medidas começam a ser tomadas em 1982 com o I 
Encontro de Assalariados da Zona Canavieira da Paraíba realizado em Guarabira15. A realização 
desse encontro é uma das etapas das articulações dos trabalhadores que avançaria para o futuro 
com as “campanhas salariais”16, e com essa campanha, organizada em torno dos Sindicatos dos 
Trabalhadores Rurais da região canavieira somada às entidades da FETAG-PB, CONTAG, 
SEDUP17 e assessores que vão decretar a primeira greve dos canavieiros da Paraíba em 1984, 
experiência essa já realizada pelos canavieiros do Pernambuco e do Rio Grande do Norte. 

No ano seguinte ao início das Campanhas Salariais foi dado entrada na Junta de 
Conciliação e Julgamento de João Pessoa o processo trabalhista aqui analisado. Um dos primeiros 
pontos observados na ação é a não vinculação do trabalhador ao sindicato dos trabalhadores 
rurais da cidade na qual era localizada a Usina. Essa característica da não vinculação dos 
trabalhadores a alguma entidade sindical são reflexo pela opção dos empregadores contratarem 
mão de obra de outros estados ou de locais mais distantes fora da zona canavieira. Essa 

                                                           
13 NDH-CH/UEPB. Processo da JCJ-Guarabira de número: 117/87. 
14 TOSI, Giuseppe. Terra e salário para quem trabalha: um estudo sobre os conflitos sociais no Brejo 
paraibano. 1988. 266 f. Dissertação (Mestrado em Sociologia Rural) - Universidade Federal da Paraíba. Campina 
Grande, 1988. 
15 Ibidem, p. 74. 
16 Ibidem, p.76. 
17 Na sua dissertação de Mestrado José Barbosa da Silva analisa a atuação do Serviço de Educação Popular 
(SEDUP) fundado pela Diocese de Guarabira, que tinha como objetivo prestar assessoria aos movimentos populares 
do Brejo paraibano. SILVA. José Barros da. Assessoria e movimento popular: um estudo do serviço de educação 
popular (SEDUP). 1992. 273 f. Dissertação (Mestrado em Educação de Adultos) – Universidade Federal da Paraíba. 
João Pessoa, 1992. 
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contratação favorecia os usineiros em vários aspectos; um dele era: segundo dados levantados 
pelo GESTAR (Grupo de Saúde e Trabalho Rural/UFPB), em 1985 a remuneração média desses 
trabalhadores era inferior a um salário mínimo.18 

Com a contratação dessa mão de obra advinda de locais cada vez mais distantes, um novo 
conjunto de experiências é posta em relação a esses trabalhadores, com os sistemas do uso da 
terra por foreiros e parceiros cada vez menos presente devido a absolutização do latifúndio, essa 
mão de obra vinda dos outros estados era incorporada às Usinas no sistema de alojamento. Esses 
trabalhadores, como apontado por Emilia Moreira (2001), trazidos para o interior das 
propriedades das usinas, em geral desempregados em seu local de origem. O trabalho na cana é 
uma garantia última de sobrevivência e a perda do emprego significa mais fome e mais miséria; 
dessa forma, eles se constituem em mão de obra mais fácil de controlar e de submeter.19 

 
Pode-se afirmar que a dinamização recente dos fluxos sazonais para a zona canavieira 
deve-se tanto às modificações na base técnico-material e nas relações de produções que 
aumentaram a demanda sazonal de trabalho, quanto às mudanças político-institucionais 
(redemocratização, retomada da organização sindical), que levaram os fornecedores da 
cana e usineiros a procurarem esses trabalhadores. Essa tem sido a estratégia patronal 
para enfrentar as lideranças e a organização do movimento sindical.20 

  

Essa lógica da limitação aos sindicatos impostas pelos empregadores Usineiros registrada 
no processo também é observada por Emilia Moreira (2001) em seu artigo, utilizando-se de 
entrevistas orais com trabalhadores que foram dirigentes sindicais no período da crise e declínio 
produtivo do Proálcool, em que comentam a preferência dada pelos usineiros a trabalhadores de 
fora. Embora as condições extremamente precárias como já discutido ao logo desse trabalho, a 
migração da mão de obra favorece ainda mais a sujeição desses trabalhadores ao ritmo da labuta 
imposto pelo seu cabo de turma. 
 Para garantia do emprego, mesmo que temporário, os trabalhadores migrantes acabavam 
se submetendo a produzir uma quantidade de cana cortada muitas vezes o dobro do estipulado 
no dissídio, e recebendo como remuneração apenas a quantidade acordada como uma jornada. 
Além disso, os trabalhadores de galpão são orientados para não se envolverem com os Sindicatos 
sob ameaça de demissão. Daí não fazerem denúncia e se recusarem a entrar em contato com sua 
entidade de classe.21 
 Esse depoimento registrado pela autora nos esclarece uma parte do problema enfrentado 
pelos trabalhadores canavieiros, já que, com a crise do setor, se tornavam cada vez mais escassos 
os postos de trabalho, dificultando sua sobrevivência. Agregado a esse processo, a escolha dos 
usineiros em optar pela contratação de mão de obra migrante, esses, oprimidos dentro do 
trabalho a não procurarem os sindicatos, refletia diretamente na mão de obra local, que já 
vinculados ao movimento de luta dos trabalhadores poderiam enfrentar seus empregadores por 
melhores condições de trabalho para toda uma classe. Mas esse cenário, embora aparentemente 
difícil de reversão, foi enfrentado pelos trabalhadores, como é o caso aqui analisado; embora a 
pesquisa da autora aponte essa característica dos Usineiros para manterem o controle da mão de 
obra, alguns acabaram procurando na Justiça seus direitos.  
 Voltando à questão do processo trabalhista, o trabalhador e seus filhos alegam ter iniciado 
o trabalho para a reclamada em dezembro de 1983, vindo a ser demitidos em maio de 1985. 
Nesse período de um ano e cinco meses o reclamante alega que fora a função desempenhada de 
cortador de cana, também exercia função de apontador, e que no período de prestação de serviço 
sofreu um acidente de trabalho e que não recebeu a indenização devida. Os seus quatro filhos 
também durante esse tempo segundo os autos só exerceram a função de cortadores de cana, 

                                                           
18 MOREIRA, Emilia. TARGINO, Ivan. op. cit., p. 232. 
19 MOREIRA, Emilia. op. cit., p. 52  
20 MOREIRA, Emilia. TARGINO, Ivan. op. cit., p. 232. 
21 MOREIRA, Emilia. op. cit., p. 53 
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todos foram despedidos sem justa causa e pedem através do tribunal que tenham seu pedido 
deferido.22 
 Mesmo sem representação sindical, os trabalhadores na ação rompem o aparente pacto 
imposto pela sua contratação, mesmo sob ameaças, e o que apresenta-se nesse processo é que 
após a demissão não oficial desse trabalhadores, contestada pelo reclamado como abandono de 
trabalho, eles foram diretamente à Justiça cobrar os direitos trabalhistas que durante o período de 
prestação de serviço não foram cumpridos. 
 Entre os direitos cobrados ao empregador pelo pai e seus filhos estão: salário retido, 
indenização por acidente de trabalho – esse não foi apreciado pela Justiça do Trabalho, ficando 
sobre competência da Justiça Comum –, aviso prévio, 13° salário proporcional, indenização por 
tempo de serviço, férias retidas, 13° salário retido e diferença salarial. Todos esses direitos 
cobrados são reflexo de como o empregador conseguia explorar a mão de obra e ainda 
demonstra o quanto essa força de trabalho era barata; tudo isso colaborou para, como visto mais 
acima nos depoimentos registrados por Emilia Moreira, favorecer a contratação da mão de obra 
de outros Estados ou de municípios mais distantes das Usinas. 
 Na audiência, foram apresentadas as provas dos reclamantes e a contestação do 
reclamado, todos por meio de testemunhas e seus depoimentos na audiência. Entre os 
depoimentos apresentados no processo, além da questão da baixa remuneração apresentada no 
depoimento do reclamante, um ponto em comum presente no discurso de todas as quatro 
testemunhas que falaram foi referente ao aparente motivo que levou a desvinculação dos 
trabalhadores com a Usina. Segundo as testemunhas foi descrito que durante um certo tempo o 
caminhão que fazia o transporte dos mesmos para o trabalho deixou de ir buscá-los no local 
onde os trabalhadores ficavam. Esse local não é melhor detalhado no processo, pois não dá pra 
saber se o caminhão pegava os trabalhadores na cidade que residiam, ou se os pegavam em algum 
local próximo à Usina para levar à área na qual a cana seria cortada. Esse ponto não ficou bem 
especificado nos depoimentos, mas foi levado em consideração pelos juízes entre as justificativas 
da decisão do processo, pois com a interrupção do transporte pela empresa os trabalhadores não 
teriam como estar presente no trabalho.23 
 Um dos poucos argumentos apresentados pela Usina para fazer com que o vínculo 
empregatício não fosse caracterizado, seria o abandono do serviço por parte dos trabalhadores, 
mas a Justiça acabou não aceitando a contestação devido aos indícios presentes nos depoimentos 
das testemunhas que ambos os lados apresentaram. Essa estratégia de não confirmar vínculo 
empregatício seria uma das práticas utilizada pelos empregadores para fazer com que os 
trabalhadores acabem não vindo reclamar seus direitos. Essa busca pela mão de obra de locais 
mais distante favorece muito a Usina, pois como era ela quem fornecia o transporte, sem o 
mesmo, para o trabalhador se deslocar de sua área até a Usina para cobrar seus salários ele terá 
um gasto para se deslocar que no fim talvez nem seja compensatório, não encontrando o 
empregador para fazer o pagamento. 
 A ação, que foi dada entrada no dia 29 de Julho de 1985, só se encerra em 1991, sendo 
seis longos anos para que o pagamento dos direitos desprovidos durante o tempo de trabalho 
fossem devidamente compensados aos reclamantes. Passando por três tentativas de conciliação, o 
júri decidiu, pelas provas apresentadas, dar como procedente em parte a ação ajuizada pelos 
trabalhadores. Insatisfeita, a Usina recorre a instância superior, já que o ato de recorrer na 
instância superior desdobra a ação em duas questões, a primeira seria referente a possibilidade 
prevista na norma jurídica brasileira para que o sentenciado reveja em instância superior se não 
houve erros na execução da ação, inclusive pedindo ajustes na decisão final, como no caso dessa 
ação; foram revistos alguns pontos do pedido das iniciais referente ao cálculo dos valores 
cobrados; o segundo ponto é referente à possibilidade do reclamado prorrogar a ação pelo maior 

                                                           
22 NDH-CH/UEPB. Processo da JCJ-Guarabira de número: 117/87. Síntese das inicias do processo, folhas 3, 4, 5 e 
6. 
23 NDH-CH/UEPB. Processo da JCJ-Guarabira de número: 117/87. Folha de número 35. 



 

e-ISSN: 2359-2796, v. 18, n. 1, 2018. XVIII Encontro Estadual de História – ANPUH-PB 

 

576 

tempo possível desmotivando e retendo a esperança do trabalhador em receber o que lhe foi 
devido. 
 Mesmo recorrendo na instância superior, o resultado julgado na primeira instância não foi 
alterado, sendo feitos apenas alguns ajustes nos cálculos da ação, favorecendo a redução no valor 
total devido pelo reclamado, mas a procedência em parte dos pedidos feitos pelo reclamante se 
manteve. Por fim, mesmo com esses longos anos no qual se arrolou o processo, o trabalhador e 
seus filhos não se intimidaram em buscar na Justiça seus direitos, mesmo devido as distâncias que 
provavelmente tiveram que ser vencidas; essa mesma distância não desmotivou o trabalhador a 
sair de seu local e acionar na Junta de Conciliação de Julgamento de João Pessoa a reclamação 
referente aos seus direitos remuneratórios não cumpridos pela empresa. 
 
CONCLUSÃO 
 
 Embora a limitação de páginas para essa comunicação, tentei sintetizar alguns pontos 
possíveis da discussão referente à migração da mão de obra em busca de emprego no momento 
de mudanças socioeconômicas, fim da ditadura militar e retorno da sociedade civil na gestão dos 
rumos de sua nação e na conquista da cidadania. 
 As questões presentes diante do que foi discutido são apontadas pelas diferentes áreas do 
conhecimento, não sendo apenas questões históricas, as contribuições das ciências sociais 
possibilitam camadas de leituras da realidade que agora, com o acesso dos processos da justiça do 
trabalho será possível compreender, camadas ainda não observadas por outros vieses de 
discussões. 
 Embora a estrutura discursiva presente nos processos se refira aos pontos tratados diante 
do pedido realizado pelo reclamante e a contestação do reclamado durante as audiências de 
conciliação, outros elementos acabam aparecendo durante a leitura dos processos que o 
historiador tem a possibilidade de problematizar e contextualizar, não só os pontos relacionados 
ao direito trabalhista, mas também com o suporte da literatura científica sobre o tema estudado 
conseguir sintetizar os contextos possíveis e conexões que dão dinâmica aos acontecimentos da 
sociedade. 
 Sendo assim, os processos da Justiça do Trabalho que hoje se encontram no Núcleo de 
Documentação Histórica do Centro de Humanidades (NDH/CH) da Universidade Estadual da 
Paraíba (UEPB) Campus Guarabira, possibilitam ao conhecimento histórico uma contribuição de 
leitura sobre a classe trabalhadora da Paraíba ou do Estado vizinho Rio Grande do Norte, mas 
que trabalhava em uma Usina localizada no município de Rio Tinto; esse registro sobre os 
trabalhadores é de fundamental importância, pois acaba revelando a dinâmica de como os 
trabalhadores limitados pelas condições de sobrevivência alcançavam na Justiça do Trabalho uma 
possibilidade de romper essa estrutura que limitava seus direitos trabalhistas. Assim, esse foi o 
caso aqui discutido nessa comunicação. 
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ASPECTOS QUANTITATIVOS ACERCA DAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DE 
TRABALHADORES NOS ESTADOS DO NORDESTE NA PRIMEIRA REPÚBLICA 

 
Paula Tamyres Veríssimo da Silva1 

 
Resumo: A presente proposta de comunicação tem por finalidade apresentar aspectos 
provenientes de um levantamento quantitativo de associações e greves empreendidas por 
trabalhadores urbanos do atual Nordeste da Primeira República, em jornais da imprensa de 
grande circulação, periódicos operários, Relatórios dos Presidentes dos Estados e obras 
referenciais. O objetivo é discutir dados relacionados para buscar compreender as condições de 
desenvolvimento, dimensões e alcances dessas formas de organização. Baseando-se na 
perspectiva da História Social do Trabalho, sobretudo na abordagem do historiador Edward 
Thompson. Este trabalho vincula-se ao projeto de pesquisa PIBIC “Trabalhadores urbanos e 
suas associações no Nordeste da Primeira República: elementos para interpretação de sua 
história”, que vêm desenvolvendo pesquisas sobre as ações travadas pelo movimento operário, a 
partir de suas estratégias, táticas, impasses e limites dentro da ordem social vigente no Nordeste 
no início do século XX. 
 
Palavras-chave: Primeira República; Nordeste; Trabalhadores urbanos. 

 
O início do século XX no Brasil foi marcado por transformações em todas as esferas da 

sociedade. Para as classes pobres, este cenário que se moldava, significou uma nova concepção 
sobre trabalho, espaço social e urbano. O fim dos mais de trezentos anos de escravidão e o 
avanço da modernidade trouxeram consigo a ideia de valorização do trabalho como algo 
fundamental para o estabelecimento da civilização, moral e ordem, em detrimento de hábitos que 
passaram a ser considerados indesejáveis pela elite que se modernizava.  

Para tanto, foi necessário estabelecer vários mecanismos de controle e disciplinarização 
social, a fim de garantir a adequação da população a lógica de trabalho capitalista, em que a única 
alternativa se constituía na venda de sua própria força de trabalho, o corpo. Como consequência 
dessa estrutura, é possível identificar várias expressões dos conflitos sociais que emergiram a 
partir das péssimas condições de trabalho, moradia e subsistência a que estavam condicionados 
os trabalhadores urbanos.  

Este cenário torna-se ainda mais complexo ao analisar as experiências vivenciadas por 
trabalhadores dos Estados do atual Nordeste, que além de estarem submetidos aos fatores já 
mencionados, estavam inseridos em uma lógica política distinta dos demais Estados do país, em 
que as oligarquias políticas exerciam poderes profundos no cotidiano da classe trabalhadora, além 
de fatores climáticos, como é o caso da seca, que dificultava em muitos aspectos uma possível 
maior autonomia dos mesmos.  

Dessa forma, neste artigo pretendemos apresentar aspectos provenientes de um 
levantamento quantitativo de associações e greves empreendidas por trabalhadores urbanos do 
                                                           
1 Graduanda em História pela Universidade Federal da Paraíba e bolsista do Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação Científica (PIBIC) do projeto Trabalhadores urbanos e suas associações no Nordeste da Primeira 
República: elementos para interpretação de sua história. paulaveri@outlook.com Este projeto é orientado pelo 
professor Dr. Tiago Bernardon de Oliveira do Departamento de História da UFPB. Tiagobernardon@gmail.com. 



 

e-ISSN: 2359-2796, v. 18, n. 1, 2018. XVIII Encontro Estadual de História – ANPUH-PB 

 

579 

atual Nordeste da Primeira República nos Estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Pernambuco, 
Paraíba e Rio Grande do Norte, em jornais da imprensa de grande circulação, periódicos 
operários, Relatórios dos Presidentes dos Estados e obras referenciais, para discutir e relacionar 
esses dados, buscando compreender as condições de desenvolvimento, dimensões e alcances 
dessas formas de organização. Destaca-se ainda que esta coleta de dados não tem a função de 
mapear todas as associações, greves, fontes ou realizar análises especificas sobre as mesmas, mas 
sim levantar um número considerável de elementos que possam auxiliar as futuras produções 
historiográficas relacionadas aos trabalhadores urbanos dos Estados mencionados.  

I 
Os estudos articulados sobre o movimento operário brasileiro, na perspectiva de análise 

inter-regional2, principalmente as que levam em consideração articulações para além do eixo Rio-
São Paulo, ainda se constituem de modo muito fragmentado nas produções historiográficas, 
mesmo a partir das novas formas de abordagem que reconsideram dicotomias como recorte 
temporal e espacial.  

As pesquisas voltadas para as formas de organização, lutas e resistência dos trabalhadores 
urbanos dos estados do atual Nordeste representam lacunas ainda mais abrangentes, que não 
foram suficientemente abordadas pela historiografia do trabalho no Brasil, a partir da concepção 
hegemônica de que o crescimento econômico desigual de setores industriais incidiu 
negativamente para organização da classe operária.  

Para melhor compreender o surgimento e a formação da classe trabalhadora, destacamos 
as contribuições realizadas pelo historiador Edward Thompson (1987)3, no que diz respeito aos 
processos de constituição social e cultural da mesma. Dessa forma, partindo da perspectiva de 
que o movimento da classe trabalhadora brasileira se moldou a partir do contexto econômico e 
social de cada região do país, as especificidades desses espaços abrem possibilidades para 
diferentes análises sobre a formação da classe, como seu desigual crescimento industrial em 
Estados nordestinos e a predominância das políticas oligárquicas rurais.  

O levantamento de dados realizado a partir do projeto de iniciação cientifica intitulado 
“Trabalhadores urbanos e suas associações no Nordeste da Primeira República: elementos para 
interpretação de sua história” demonstra que apesar da região ter vivenciado durante a Primeira 
República um processo gradual de industrialização, as classes pobres foram afetadas diretamente 
pelas mudanças que estavam ocorrendo e, em todos os Estados analisados é possível identificar 
movimentos de trabalhadores contra as péssimas condições de trabalho e vida, organizando-se 
em associações, clubes, sindicatos, deflagrando greves e mostrando-se contrários das suas mais 
variadas formas ao estado de coisas posto na época.  

 Alagoas 
No estado de Alagoas no período de 1900 a 1930, a partir da coleta de dados realizada na 

imprensa operária, foi possível identificar algumas associações e greves organizadas pelos 
trabalhadores. O jornal operário O Escravo - órgão da Federação Operária de Alagoas4 do ano de 1920 
registra em seu primeiro número a importância da greve para a emancipação da classe 
trabalhadora alagoana e denuncia a repressão aos trabalhadores em greve de Pernambuco da 
Empreza de Industrias reunidas do sr. Bernardino Costa, que impedidos de paralisarem as suas 
funções por 24 horas, para participarem do enterro de um companheiro de trabalho, deflagraram-
se em greve e foram duramente violentados e reprimidos pela polícia que ainda invadiu a sede do 
Syndicato dos Metallurgicos espancando os trabalhadores que estavam presentes. Menciona-se 
também, que a derrota da greve veio por vários fatores, um deles foi a violência utilizada pela 
polícia, pois não fosse os espancamentos, prisões e perseguições provocadas pela mesma, o 

                                                           
2 Sobre isso consultar PETERSEN, Silvia. Cruzando fronteiras: as pesquisas regionais e a história operária brasileira. 
Anos 90, n. 3, p. 129-153, maio 1995. 
3 Especialmente, THOMPSON, E. P. Formação da classe operária inglesa. 3 vols. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987. 
44 O Escravo. Maceió, ano I, n. 1, 28 de outubro de 1920, p. 4. 
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movimento se prolongaria, já que outras classes estavam paralisando suas atividades por 24 horas 
em solidariedade aos grevistas.  

 Além disso, o jornal dedica um tópico intitulado de “Vida Operária” para divulgar as 
articulações de trabalhadores a nível internacional e as associações organizadas no próprio 
Estado. Entre elas citam-se a União dos Pedreiros, Associação dos Alfaiates e a União dos 
Operários Lancheiros; sobre esta última o jornal destaca e denuncia à ação da burguesia e 
empresariado, em que tendo a categoria finalizado o movimento grevista e não sendo atendidas 
as suas reivindicações, os trabalhadores mais envolvidos na associação passaram a ser perseguidos 
e obrigados a assinar uma declaração ausentando-se da participação na mesma5. 

Outro jornal que divulga o trabalho de várias associações atuantes desde 1869 em Alagoas 
é O Proletário – Orgam de propaganda das Classes Trabalhadoras do Estado de Alagoas de 1902, 
destacando as seguintes entidades: Associação Typographica Alagoana, Montepio Operária, 
Gremio Proletario, Auxiliadora dos Alfaiates, Associação dos Empregados das estradas de ferro e 
Centro Artístico Floriano Peixoto6. 

Durante esse período, é importante destacar a atuação do militante anarquista Antônio 
Bernardo Canellas nos Estados de Alagoas e Pernambuco, principalmente na elaboração de 
jornais operários. Em Alagoas, o mesmo organizou em 1916 na cidade de Viçosa o jornal de 
circulação semanal Tribuna do Povo, que publicou 18 edições durante sua existência até janeiro de 
1917. O jornal divulgou notícias sobre a organização do movimento operário, preço dos gêneros 
alimentícios de primeira necessidade, artigos sobre manifestações culturais, situação da política no 
Estado e outros. No que diz respeito a manifestações por vias diretas, como a greve, observa-se 
apenas uma menção a um movimento grevista ocorrido em 1915, ao noticiar um incêndio 
ocorrido na fábrica de tecidos Progresso Alagoano, na qual aconteceu a articulação um ano antes. 
Canellas denunciou as péssimas condições de trabalho já exposta pelos trabalhadores ao se 
organizarem no movimento paredista que resultou no então incêndio que destruiu toda a fábrica7. 

Após o fim das publicações da Tribuna do Povo, Antonio Canellas migra para Maceió onde 
passará a editar a Semana Social, que durante as edições do ano de 1917, registra movimentos 
grevistas ocorrido em outros Estados do país, como Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo, 
bem como a carestia de vida que atingia diretamente os trabalhadores e poderia resultar em 
greves assim como nos Estados citados.  

Em Pernambuco, o jornal também com o nome de Tribuna do Povo - Orgam da Federação de 
resistência das classes trabalhadoras de Pernambuco e também organizado por Antonio Bernardo 
Canellas assinala várias notícias sobre o Estado de Alagoas nos anos de 1918 e 1919, como a 
greve dos Trapicheiros, dos Operários da Fundição Alagoana8 e Padeiros9 por aumento de salário 
em 1918, e em 1919 registram-se a greve dos carpinteiros navais e trabalhadores em serraria por 
aumento de salário e 08 horas de trabalho diárias10.  

A partir disso, é possível observar nos jornais operários analisados, a importância do 
militante Antonio B. Canellas para a formação dessa imprensa e divulgação da causa operária em 
Alagoas, sobretudo a partir de 1916, que além da comunicação estabelecida com outros Estados 
do país, também noticiava as organizações de trabalhadores e o panorama político da região.  

 Bahia 
Já no Estado da Bahia analisamos o jornal operário Germinal do ano de 1920, organizado 

por Agripino Nazareth, militante socialista brasileiro, no qual é possível identificar várias 
manifestações da classe trabalhadora baiana. Em seu primeiro número, o jornal destaca a vitória 

                                                           
5 O Escravo. Maceió, ano I, n. 1, 28 de outubro de 1920, p. 3. 
6 O Proletário. Maceió, ano I, n. 1, 17 de janeiro 1902, p. 2. 
7 Tribuna do Povo. Viçosa, ano I, n. 6, 19 de outubro de 1916, p. 3. 
8 Tribuna do Povo. Recife, ano I, n. 17, 10 agosto 1918, p. 4. 
9 Tribuna do Povo. Recife, ano I, n. 23, 01 novembro 1918, p. 4. 
10 Tribuna do Povo. Recife, ano II, n. 49, 19 jullho 1919, p. 2. 
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dos trabalhadores da construção civil ocorrida há um ano (1919) organizados através do Sindicato 
dos Pedreiros, Carpinteiros e demais classes, que conseguiram alcançar as suas reinvindicações11, 
bem como a vitória dos tecelões durante o mesmo período, que passaram a ter aumento salarial, 
diminuição de horas de trabalho e igualdade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho12. 
Segundo OLIVEIRA (2017), a participação de Agripino Nazareth foi essencial para a deflagração 
desses movimentos, sendo o principal orador da conferência sindical ocorrida no Sindicato dos 
Pedreiros, Carpinteiros e demais classes em 1919, encorajando os trabalhadores a realizarem os 
movimentos.  

Além disso, o jornal destaca a participação dos trabalhadores no III Congresso Operário 
Brasileiro, por meio da Federação dos Trabalhadores baianos, que teve como delegados Annibal 
Lopes Pinho e Gaudêncio José dos Santos, para representar as seguintes associações: União dos 
Metalúrgicos da Bahia; Sindicato dos Pedreiros, Carpinteiros e Demais Classes; União Defensora 
dos Sapateiros; Sindicato dos Produtores de Marcenaria; União dos Operários de Padaria; Liga 
Operaria dos Alfaiates da Bahia; União dos Marmoristas; União Gráfica Baiana; União dos 
Foguistas Terrestres da Bahia; Sociedade Defensora dos Eletricistas; União Defensora dos 
Operários de Ferrovia; União dos Empregados de Bonde; Força e Luz da Bahia; Resistencia 
Protetora dos Operários de S. Felix e Cachoeira e União da Defesa Operaria de Muritiba13. 

Sobre greves em 1920, o Germinal cita o movimento dos trabalhadores da limpeza por 
salários atrasados e pontualidade nos pagamentos14 e dos metalúrgicos, que inicialmente entraram 
em greve em solidariedade aos trabalhadores do Rio de Janeiro e posteriormente passaram a 
reivindicar reajustes salariais para toda a classe, bem como a jornada de 08 horas diárias15. 

 Ceará 
No Ceará, analisamos o periódico de grande circulação Jornal do Ceará, politico, commercial e 

noticioso dirigido por Waldemiro Cavalcanti durante o período de 1904 a 1911, em que foi possível 
observar as temáticas mais pertinentes que se repetem ao longo dos anos no jornal, como é o 
caso da seca e as suas consequências; festividades sobre o Primeiro de Maio; convite para 
reuniões de associações atuantes no período; reclamações sobre as condições de trabalho, 
circulação de bibliografia sobre o movimento operário, artigos sobre o socialismo e Rússia. As 
associações citadas ao longo das edições analisadas são: Centro Artístico Operário Cearense; 
Phenix Caixeral; Centro Artístico Cearense; Sociedade Auxiliadora Cearense; Sociedade 
Protectora Cearense; Sociedade Artista Beneficente e Previdência Caixeral, que sempre estavam 
desenvolvendo ações em prol da classe trabalhadora de forma beneficente, ao organizar 
comemorações no Primeiro de Maio, ao financiar aposentadorias e outras necessidades básicas 
como planos funerários. No que diz respeito às notícias relacionadas a greves, identificamos 
apenas um registro do ano de 1904 sobre a greve dos catraieiros, que deflagraram o movimento 
em virtude do alistamento obrigatório de homens para o serviço da marinha para servir a bordo 
em navios de guerra16. 

O jornal A Lucta também da imprensa de grande circulação do Ceará, circulou na cidade 
de Sobral e foi analisado durante o período de 1914 a 1924. Nesse periódico observamos um 
número significativo de notícias relacionadas às condições de vida e trabalho dos trabalhadores, 
como os artigos vinculados à seca e carestia de vida que se constituíam como problemáticas para 
o Estado no período, além das noticias em tom de reclamação, em que se destacam as péssimas 
condições dos operários das estradas de ferro, fatos internacionais e realizações de associações 
beneficentes operárias existentes na época, como o Centro Artístico Operário Sobralense; Club 
Artístico Sobralense; Sociedade Cooperativa; Agremiação desportiva operária e o Circulo de 

                                                           
11 GERMINAL. Bahia, ano I, n. 1, 19 março 1920 p. 1. 
12 GERMINAL. Bahia, ano I, n. 1, 19 março 1920 p. 3. 
13 GERMINAL. Bahia, ano I, n. 3, 01 maio. 1920 p. 4. 
14 GERMINAL. Bahia, ano I, n. 1, 19 março 1920 p. 8. 
15 GERMINAL. Bahia, ano I, n. 2, 03 abril 1920 p. 2. 
16 Jornal do Ceará. Fortaleza, ano I, n. 63, 10 julho 1904, p.1. 
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operários e trabalhadores São José. Sobre greves, o jornal realiza apenas uma menção em 1923 
em relação ao movimento organizado pelos trabalhadores de cargas e descargas de navios17. 

 Pernambuco 
Já o Estado de Pernambuco, que durante o período da Primeira República ainda se 

constituía no cenário político nacional, como uma das principais federações do Brasil, no que diz 
respeito às manifestações da classe trabalhadora, segundo RUBIM (1983), era o Estado do atual 
Nordeste com maiores expressões de lutas sociais, pois além de ser um dos mais industrializados 
da região, os trabalhadores também estavam organizados em associações, sindicatos, clubes e 
outros e eram influenciados diretamente pelas ideias socialistas e anarco-sindicalistas.  

No jornal operário O Luctador – Orgão da Federação Operária de Pernambuco do ano de 1914 
número 4, o tópico “Expediente das Associações” divulga uma lista de entidades auxiliadoras de 
várias categorias de trabalhadores, com seus endereços, horários de funcionamento, presidentes, 
secretários e tesoureiros, sendo elas a Associação dos Foguistas, União Particular dos 
Companheiros, Associação dos Marcineiros e Carpinas, Liga Protetora dos Alfaiates, Sociedade 
Beneficente dos Barbeiros, União dos Patrões e Arraes, Sociedade Abrigo dos Artistas 
Graphicos, Sociedade 5 de Trabalhadores, Colligação Caixeral, Associação dos Artistas 
Culinários, Associação dos Machinistas, Associação dos Operários Metalúrgicos, Associação dos 
Sapateiros, Liga Protetora dos Pintores, Sociedade dos Artistas e Operários de Olinda, Sociedade 
dos Artistas Mechanicos e Liberaes e a Liga Protetora dos Pintores18.  

A partir de 1917 a 1921, período considerado pelos pesquisadores da história social do 
trabalho como um marco para a intensificação das lutas sociais no Brasil, influenciados pela 
Revolução Russa e pelas condições em que o país se encontrava a partir, sobretudo, da carestia de 
vida que se acentuava em consequência da Primeira Guerra Mundial, podemos identificar por 
meio das notícias de jornais operários, como os já citados A Semana Social de Alagoas, que em 
1917 registra a greve dos trabalhadores do Porto em Recife por aumento de 10% no salário19, e a 
Tribuna do Povo – Orgam da Federação de resistência das classes trabalhadoras de Pernambuco organizado 
pelo militante Antonio Canellas, várias notícias sobres greves em Pernambuco e outros Estados 
como Paraíba e Rio Grande do Norte.  

Em 1918 os calafates – operários especializados da construção naval20, e os trabalhadores 
em armazéns e carregadores entraram em greve em por aumento salarial. Estes últimos pediam 
acréscimos de 50%, organizados através da União de Resistência de Trabalhadores em Armazéns 
e Carregadores21. Em agosto do mesmo ano, o jornal Triibuna do Povo registra também a greve dos 
trabalhadores de Nathan, mencionando o sucesso do movimento organizado e apoiado pelo 
sindicalismo pernambucano, despertando o sentimento de solidariedade entre os operários a 
ponto de os trabalhadores da Great Western em Jaboatão e da fábrica de papel da mesma 
localidade, bem como os Estivadores, cavoeiros e os trabalhadores de armazéns de açúcar, ceder 
meio dia de trabalho em apoio aos seus companheiros22. 

Em junho de 1919 entram em greve os trabalhadores das Usinas de S. Ignácio, bom jesus, 
mameluco, limoerinho e engenho novo, e os eletricistas e guindasteiros por aumento salarial e 08 
horas de trabalho diárias, estes últimos conseguiram que suas reinvindicações fossem atendidas23. 
Já em agosto do mesmo ano, a Tribuna do Povo registra a greve dos trabalhadores dos bondes da 
Tramways24, dos cigarreiros das fábricas Caxias e Lafayette25, trabalhadores da Cervejaria 
Pernambucana e gráficos por aumento salarial e redução da jornada de trabalho para 08 horas 

                                                           
17 A Lucta. Sobral, ano IX, n. 586, 13 janeiro 1923, p.1 
18 O luctador. Recife, ano I, n. 4, 19 dezembro 1914. p.4. 
19 A Semana social. Maceió, ano I, n. 7, 30 maio 1917. p.4. 
20 Tribuna do Povo. Recife, ano I, n. 03, 20 março 1918, p. 4. 
21 Tribuna do Povo. Recife, ano I, n. 20, 20 setembro 1918, p. 3. 
22 Tribuna do Povo. Recife, ano I, n. 20, 20 setembro 1918, p. 4. 
23 Tribuna do Povo. Recife, ano II, n. 44, 14 junho 1919, p. 4. 
24 Tribuna do Povo. Recife, ano II, n. 52, 02 agosto 1919, p. 3.  
25 Tribuna do Povo. Recife, ano II, n. 54, 20 agosto 1919, p. 2. 
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diárias26. O jornal A Vanguarda – semanário de defeza operária, no tópico “Vida operária: as greves 
solucionadas” registra a vitória dos cigarreiros e trabalhadores da cervejaria que voltaram ao 
trabalho após acordo que favoreceu os mesmos27. Em 1926 o jornal operário U.G.T.P., divulga a 
greve dos trabalhadores do serviço de cargas e descargas, também por melhores salários e 
condições de trabalho28.  

 Paraíba 
A Paraíba também acompanha a onda de greves intensificadas durante 1917 e 1921, tanto 

em noticias do jornal operário Tribuna do Povo, como na imprensa de grande circulação paraibana 
por meio principalmente da pesquisa realizada por Antônio Rubim em 1983, nos periódicos A 
União, Diário do Estado e O Norte em que é possível identificar registros de greves no Estado29.  

Em Junho de 1917 o jornal O Norte divulgou uma carta sobre o movimento grevista dos 
operários cigarreiros, que teve inicio na Tabacaria Peixoto e posteriormente se prolongou para 
outras fábricas, por melhores condições nas instalações, insuficiência dos salários e pelo fim do 
trabalho de menores, organizados através do Sindicato Geral dos Trabalhadores - SGT. Outros 
jornais como A União e o Diário do Estado, também divulgaram o desenrolar do movimento, que 
foi considerado pelo então governador da época, Camilo de Holanda, como a primeira greve do 
Estado30. Destaca-se que o mesmo adotou uma postura conciliatória e intermediária durante todo 
o processo de acordo entre os trabalhadores/ SGT e os proprietários das fábricas. 

Posteriormente, no mês de julho de 1917 os periódicos Diário do Natal e O Norte divulgam 
a movimento dos jornaleiros da Great Western encarregados da carga e descarga, que entram em 
greve por aumento de salário por tonelada, e os operários da Casa Kroncke que segundo RUBIM 
(1983), totalizam mais de 100 operários, também iniciam uma parede por redução da jornada de 
trabalho e 30% de aumento salarial para os trabalhadores noturnos. No dia 30 de julho são 
decretadas mais duas greves, a primeira das trabalhadoras da fábrica Tibiry, localizada na cidade 
de Santa Rita, em que exigiam a readmissão das operárias Maria Moraes e Germina Freire, 
militantes da SGT, e a segunda na Casa Tona&Cia que também solicitavam a readmissão de um 
companheiro de trabalho militante do SGT.  

Além disso, sem oferecer maiores detalhes, RUBIM (1983) afirma que ainda em 1917 
ocorrerem greve dos jornaleiros, carroceiros, alfaiates, trabalhadores de armazéns de couros, 
estivadores da cidade de Cabedelo e trabalhadores da fábrica de óleo.  

Em 1918 a Tribuna do Povo - PE no mês de abril, menciona a ocorrência de greve das 
trabalhadoras da fábrica de tecidos Tibiry em Santa Rita, por aumento de salário31, e em agosto 
do mesmo ano a greve dos trabalhadores da construção do edifício da Escola Normal pela 
revogação do aumento de meia hora adicionada à jornada de trabalho32. As duas greves são 
organizadas pelo Sindicato Geral dos Trabalhadores. No ano seguinte, 1919, RUBIM (1983) cita 
a greve dos trabalhadores da empresa Luz, Tração e Força, e em 1920 registra a greve dos 
ferroviários da Great Western.  

 Rio Grande do Norte 
No Rio Grande do Norte analisamos os jornais operários A Liberdade, O Trabalho e 

Renovação, que por se apresentarem em números de edições fragmentadas e sem continuidade, 
dificultaram a realização de um acompanhamento mais sistemático da imprensa operária no 
Estado, não fazendo nenhuma menção a movimentos grevistas durante as edições analisadas. A 

                                                           
26 Tribuna do Povo. Recife, ano II, n. 56, 23 agosto 1919, p. 2. 
27 A Vanguarda. Pernambuco, ano I, n. 01, 11 agosto 1919, p. 4. 
28 U.G.T.P. Recife, n. 02, janeiro 1927, p. 2. 
29 RUBIM, Antonio Albino Canelas. Movimentos sociais e meios de comunicação: Paraíba,1917-1921. Textos 
UFPb-NDIHR, nº 3, p. 2-70, 1983. 
30 Porém, o jornal Diário do Natal, assim como RUBIM (1983), FOOT e LEONARDI (1982) mencionam que no 
ano de 1909 ocorreu a greve dos ferroviários da Great nos Estados de Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande 
do Norte, que será detalhada mais adiante.  
31 Tribuna do Povo. Recife, ano I, n. 4, 01 abril 1918, p. 4. 
32 Tribuna do Povo. Recife, ano I, n. 16, 10 agosto 1918, p. 3. 
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partir da coleta de dados no periódico da imprensa de grande circulação O Diário do Nartal – 
Orgam do Partido Republicano de 1906 a 1909, cujo proprietário e redator chefe era o coronel Elias 
Souto, foi possível identificar menções a realizações de greves no Estado em 1909 durante a 
Primeira República.  

Assim, em 1909 o jornal menciona todo o desenrolar da greve dos operários da Great 
Western, que ocorreu de forma simultânea no Rio Grande do Norte, Alagoas, Pernambuco e 
Paraíba, com notícias diárias de 13 a 26 de janeiro através da comissão grevista de Natal ou por 
meio de telegramas vindo do Recife33. Além disso, o jornal também divulgou a adesão de outras 
classes e municípios ao movimento em forma de solidariedade, como é o caso dos trabalhadores 
das companhias de bondes e águas, estivadores e magarefes do Recife, além dos municípios 
pernambucanos de Palmares, Caruaru e Maceió em Alagoas34.  

Com o fim da greve, tendo os operários da Great Western conseguido a reinvindicação 
por aumento de salário, o Diário do Natal publicou no dia 26 de janeiro em sua primeira página, 
como a vitória da greve foi recebida pelos trabalhadores e estados envolvidos35.  

II 
Diante do levantamento de dados exposto, é possível compreender as condições em que 

se encontravam as classes pobres e trabalhadoras durante a Primeira República nos Estados 
nordestinos, que apesar de não vivenciarem mudanças intensas nos espaços de trabalho, em meio 
às relações de dominação e exploração, organizaram-se em associações, sindicatos e deflagraram 
greves por melhores condições de vida e trabalho dignas. 

Para isso o uso das fontes impressas, tanto dos jornais operários, como da imprensa de 
grande circulação, foram imprescindíveis tendo em vista que, em meio a escassez de fontes, o 
cruzamento das mesmas nos possibilitam diversas análises sobre os trabalhadores urbanos 
nordestinos e a viabilidade de perceber a mobilidade do movimento em diferentes Estados, como 
foi possível observar em algumas notícias e na circulação dos militantes socialistas Agripino 
Nazareth e Antonio Canellas.  

As reinvindicações mais pertinentes sobre as greves realizadas, em sua maioria referem-se 
a aumento salarial, redução da jornada de trabalho para 08 horas diárias, melhores condições 
estruturais de trabalho e eventualmente questões de solidariedade e demissões de companheiros, 
que em sua maioria estavam organizados em associações de classe ou sindicatos gerais, como é o 
caso da Paraíba, por meio do Sindicato Geral dos Trabalhadores, responsável pela organização 
das greves de 1917 a 1921, a Federação dos Trabalhadores Baianos e a Federação de Resistência 
dos Trabalhadores de Pernambuco. Além disso, outro exemplo da circularidade e solidariedade 
entre trabalhadores da mesma região é o caso da greve dos operários da Great Western ainda em 
1909, ocorrida em Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte, saindo vitoriosa em 
suas reinvindicações por aumento salarial.  

Dessa forma, destaca-se que, apesar da maioria das greves mencionadas, possuírem 
durações efêmeras, o acúmulo de tentativas destes movimentos possibilitaram aos trabalhadores 
experiências de organização e solidariedade, como respostas aos conflitos sociais e as relações de 
dominação e resistência em meio a uma sociedade com rígidos padrões de disciplinas e 
comportamentos. 

Assim, ao longo deste artigo buscamos evidenciar as articulações da classe trabalhadora 
urbana em atuais Estados do Nordeste, através do levantamento de dados realizados, para buscar 
subsidiar futuras produções historiográficas em análises mais especificas sobre as condições de 
desenvolvimento, limites e impasses dos movimentos grevistas realizados durante o inicio do 
século XX.  
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TRABALHO ESCRAVIZADO E LUTA PELA LIBERDADE NOS ANOS FINAIS DA 
ESCRAVIDÃO EM BANANEIRAS-PB: TRAJETÓRIAS DAS CATIVAS DAMIANA, 

MARGARIDA E “MARIAS”1 
Prof. Ms. Daniel de Oliveira2 

 
A presente comunicação tem como objetivo principal analisar algumas trajetórias de mulheres 
negras e escravizadas que vivenciaram os últimos anos da escravidão em Bananeiras-PB e que 
lutaram nas barras do Juizado de Órfãos pelas suas respectivas liberdades. Para compreender 
como isto foi possível, lançamos mão da documentação encontrada no Arquivo do Depósito 
Judicial do Fórum Desembargador Estanislau Pessoa de Vasconcelos, localizado na cidade de 
Bananeiras. Dentre os diversos documentos catalogados, preferimos trabalhar com documentos 
que tratassem do tema da liberdade pelo Fundo de Emancipação, o que foi possível pelas ações 
de liberdades impetradas neste juizado. Este trabalho tem por referências teóricas o(a)s autore(a)s 
da História Social, em especial, da escravidão. Desta forma, de início analisamos a legislação da 
escravidão depois de 1871, e, consequentemente, o Fundo de Emancipação que foi criado após 
este período. Em seguida, refletimos sobre o mundo do trabalho da escravidão em Bananeiras e 
suas alternativas para a liberdade, partindo do perfil da população escravizada desta localidade. 
 
O Fundo de Emancipação 

 
O Fundo de Emancipação foi criado pela Lei de nº 2.040/1871, em seu artigo terceiro e 

regulamentado pelo Decreto de nº 5.135 de novembro de 18723. Desta forma, em seu artigo 23 o 
Decreto de nº 5.135 afirma que: “serão annualmente libertados, em cada provincia do Imperio, 
tantos escravos corresponderem á quota disponivel do fundo destinado para emancipação”. Em 
seguida, no parágrafo primeiro do mesmo artigo, descreve de onde seriam arrecadados os 
impostos destinado ao fundo de emancipação: 

 
§ 1º O fundo de emancipação compõe-se: 
I. Da taxa de escravos; 
II. Dos impostos geraes sobre transmissão de propriedade dos escravos; 
III. Do producto de seis loterias annuaes, isentas de impostos, e da decima parte das 
que forem concedidas para correrem na capital do Imperio; 
IV. Das multas impostas em virtude deste regulamento; 
V. Das quotas que sejam marcadas no orçamento geral e nos provinciaes e municipaes; 
VI. Das subscripções, doações e legados com esse destino. 
 

A maioria das verbas advindas de impostos seriam direcionadas para o Fundo de 
Emancipação, visto resultarem das transações comerciais que envolviam o(a) escravizado(a) 

                                                           
1 Este texto é parte de minha dissertação que foi defendida no ano de 2017. Consultar: OLIVEIRA, Daniel de. As 
estratégias de luta pela liberdade nos últimos anos da escravidão na vila/cidade de Bananeiras-PB (1871-1888). Dissertação 
(Mestrado em História), Universidade Federal da Paraíba, 2017. 
2 Mestre em História e professor das redes municipais das cidades de Caiçara-PB e Boa Saúde-RN. 
3 BRASIL. Decreto de nº 5.135, de 13 de novembro de 1872. Disponível em: 
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-5135-13-novembro-1872-551577-
publicacaooriginal-68112-pe.html>. Acessado em: 16 de nov. de 2016. 
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como mercadoria, tais como: pagamentos das taxas dos escravos; recolhimento dos impostos 
oriundos da compra e venda da propriedade escrava; e, por última, as multas que fossem 
aplicadas em decorrência da desobediência desta legislação. Todo recurso arrecadado deveria ser 
direcionado ao Fundo de Emancipação e aplicado na compra da liberdade do(a)s escravizado(a)s. 

A perspectiva era a de que o fundo de emancipação tivesse as condições pecuniárias para 
emancipação de um maior número possível de cativo(a)s. Dentro do âmbito do Decreto seriam 
observados critérios para demarcar a prioridade na classificação e posteriormente libertação 
do(a)s cativo(a)s. Assim, as instruções estavam sinalizadas no artigo 27, do Decreto 5.135: 

 
A classificação para as alforrias pelo fundo emancipação será a seguinte: 
I. Familias; 
II. Individuos. 
§ 1º Na libertação por familias, preferirão: 
I. Os conjuges que forem escravos de differentes senhores; 
II. Os conjuges, que tiverem filhos, nascidos livres em virtude da lei e menores de oito 
annos; 
III. Os conjuges, que tiverem filhos livres menores de 21 anos; 
IV. Os conjuges com filhos menores escravos; 
V. As mãis com, filhos menores escravos; 
VI. Os conjuges com filhos menores. 
§ 2º Na libertação por indivíduos, preferirão: 
I. A mãi ou pai com filhos; 
II. Os de 12 a 50 annos de idade, começando pelos mais moções no sexo feminino, e 
pelos mais velhos no sexo masculino. 

 
A Lei de 2.040 de 1871 e o Decreto 5.135 de 1872 organizou os procedimentos que 

deveriam ser atentados na hora da classificação e “concessão” da liberdade aos(às) 
escravizado(a)s. A prioridade na concessão/compra da liberdade era dada as famílias em 
detrimento dos indivíduos. Esse decreto ainda explica o que deveria ser seguido para que as 
famílias escravizadas fossem libertas, por exemplo, a prioridade era libertar os casais escravizados 
de senhores distintos. Nos incisos subsequentes o decreto evidenciou os critérios a serem 
postulados até chegar aos indivíduos. Em 1875, o então presidente da Província da Paraíba 
Silvino Elvídio Carneiro da Cunha, Barão de Abiaí, relatou: 

 
Classificação dos escravos 
Infelizmente este serviço marcha com grandes difficuldades, em consequência do 
trabalho que dá, e dos embaraços na execução da lei, que até nesta capital tem sido 
objecto de duvidas, ao passo que a junta é composta d’um pessoal mais ou menos 
habilitado. E’ possivel que com o estudo e a pratica repetida em todos os annos venha á 
ter no futuro facil execução, como é conveniente aos interesses momentosos, á que se 
refere. No corrente anno apenas me consta ter funccionado regulamente as juntas do 
municipio da Capital, que ainda não concluirão os respectivos trabalhos, e a do d’Areia. 
Quanto as demais tenho designado novos prasos para as suas reuniões, por não 
haverem funccionado na epocha legal.4 

 
O discurso do presidente da Província da Parahyba deixa claro que a classificação do(a)s 

escravizado(a)s, deveria ser organizada pelo Fundo de Emancipação e que esta ação estava 
“marcha[ndo] com grandes difficuldades”. Mesmo tendo apontado essa dificuldade, o presidente 
da Província demonstrou-se otimista com a proposta, pois acreditava que a partir de “estudo e a 
prática repetida” os “embaraços” “no futuro [serão] de fácil execução”. A perspectiva do então 
presidente da província era acalmar os ânimos com relação a operacionalidade do Fundo de 

                                                           
4 Relatorio apresentado á Assembléa Legislativa da Parahyba do Norte pelo exm. sr. dr. Silvino Elvidio Carneiro da 
Cunha em 9 de outubro de 1875. Parahyba, Typ. Do Jornal da Parahyba, 1875. Disponível em: 
<http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/602/000020.html>. Acessado em 12 de dez. de 2016. 
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Emancipação, sobretudo, porque cidades de destaque como era o caso da Capital e Areia estavam 
conseguindo realizar os seus trabalhos. 

As outras cidades e vilas, que por algum motivo não deram início as sessões do Fundo de 
Emancipação, seriam “designado novos prasos” para que pudessem dar andamento aos 
respectivos trabalhos da Junta de Classificação. Acerca do Fundo de Emancipação na Paraíba, 
Diana Soares de Galliza afirma que: 

 
O fundo de emancipação criado com dinheiro proveniente de impostos sobre escravos, 
loterias nacionais, multas e outras contribuições, e cujo objetivo era alforriar cativos, 
pouco contribuiu para a diminuição da população servil. As juntas de classificação de 
classificação estabelecidas em cada município com a finalidade de registrar e classificar 
escravos para serem libertos com verba oficial, funcionaram com grande morosidade. A 
aplicação das quotas nas Províncias foi retardada porque as juntas classificadoras não 
concluíram o registro e a classificação dos escravos no prazo esperado, e também 
porque retardaram o envio dos relatórios ao Ministério da Agricultura (GALLIZA, 
1979, p. 169). 

 
Em 1875 “pelo Governo Imperial foi distribuido o fundo de emancipação para esta 

provincia na importância de 63:527$025 rs. Tracto deste assumpto com interesse, que me 
cumpre, tendo já solicitado as necessarias informações, á fim de ser brevemente decretado”5. 

Como era calculado o valor da cota para cada província e seus respectivos municípios? O 
artigo 24 do Decreto 5.135 esclarece que: “para distribuição do fundo de emancipação, o governo 
tomará como base a estatistica organizada em conformidade com o decreto nº 4.835 do 1º de 
Dezembro de 1871”. Este decreto foi o responsável por regularizar “a matricula especial dos 
escravos e dos filhos livres de mulher escrava”6 dando às disposições gerais e específicas de como 
se proceder na matrícula de todos os escravizados do Império. Desta forma, o dinheiro 
arrecadado com os impostos foram fracionados de acordo com a população escravizada de cada 
província, tomando como base as informações apresentadas na matrícula. 

 
Haverá em cada municipio, para classificação dos escravos que possam ser libertados, 
uma junta composta do presidente da camara, do promotor publico e do collector. No 
municipio em que não residir o promotor servirá o seu ajudante, e onde não houver 
collector, o chefe da repartição fiscal encarregado da matricula ou o empregado por este 
designado. O presidente da camara será substituido, em seus impedimentos, pelo 
vereador immediato na votação e que esteja no exercício do cargo (BRASIL. Art. 28 do 
Decreto 5.135, de 13 de novembro de 1872). 

 
O mesmo decreto organizou as reuniões da Junta de Classificação, de modo que o Fundo 

de Emancipação: 
Deverá reunir-se annualmente na primeira dominga do mez de Julho, precendendo 
annuncio por editaes. A primeira renisão, porém, verificar-se-ha na 1ª dominga de Abril 
de 1873 [e que] qualquer pessoa do povo poderá dirigir á junta as informações que 
julgue dignas de consideração para o trabalho que incumbe á mesma junta (BRASIL. 
Art. 30 do Decreto 5.135, de 01 de novembro de 1872).  

 
A fresta na legislação permitia aos senhores do(a)s escravizado(a)s e aos parentes dos 

cativo(a)s recorrerem ao judiciário na busca de libertar o seu/a sua escravizado(a) ou familiar 
quando houvesse algum erro na classificação. 

                                                           
5 Sessenta e três contos, quinhentos e vinte e sete mil e vinte cinco réis. Relatorio apresentado á Assembléa 
Legislativa da Parahyba do Norte pelo exm. sr. dr. Silvino Elvidio Carneiro da Cunha em 9 de outubro de 1875. 
Parahyba, Typ. Do Jornal da Parahyba, 1875. Disponível em: <http://brazil.crl.edu/bsd/bsd/602/000020.html>. 
Pesquisado em 12 de dezembro de 2016. 
6 BRASIL. Decreto nº 4.835, de 1º de dezembro de 1871. Disponível em: 
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824-1899/decreto-5135-13-novembro-1872-551577-
publicacaooriginal-68112-pe.html>. Acessado em: 16 de nov. de 2016. 
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Mundos do trabalho da escravidão em Bananeiras-PB nos século XIX 
 
Todos estes cativos, brasileiros ou “estrangeiros, iriam ser aproveitados no mundo do 

trabalho da escravidão. Além da origem é interessante que os escravizados foram pensados para 
trabalhar nas atividades que fossem desenvolvidas nas propriedades. Como podemos ver 
anteriormente nas atividades de cana-de-açúcar, algodão, criação e, na segunda metade do século 
XIX, nas plantações de café em Bananeiras. A respeito da inserção do cativo no mundo trabalho 
Luciano Mendonça de Lima reflete: 

 
Desse modo, em sua trajetória individual de vida, o cativo poderia passar por diferentes 
experiências, Assim, ainda criança, ele iniciava seu aprendizado no universo da 
escravidão, justamente através do trabalho, desempenhando pequenas tarefas nas lides 
domésticas. À medida que crescia, ele era transferido para o campo, onde dava os 
primeiros passos nas atividades produtivas, agrícolas mais simples, como a colheita do 
algodão. Quando chegava à idade adulta, geralmente depois dos 14 anos, ele se inseria 
plenamente as atividades laborais, notadamente aquelas mais pesadas ligadas à pecuária 
e à agricultura. Por fim, se chegasse à velhice, o ciclo se fechava, quando então ele 
voltava a desempenhar funções que havia exercido na infância (LIMA, 2009, p. 239). 
 

Sobre o perfil das profissões ocupadas pelos escravizados vejamos a próxima Tabela: 
Tabela 13: Ocupação da população escravizada de Bananeiras – 1872/1888. 

Profissão Quantidade Percentual 

Agricultura 105 41,34 % 

Serviço doméstico 37 14,57 % 

Cozinheira 18 7,09 % 

Costureira 5 1,97 % 

Carreiro 1 0,39 % 

Vaqueiro 1 0,39 % 

Mestre de açúcar 1 0,39 % 

Sem profissão 1 0,39 % 

Não consta 85 33,46 % 

Total 254 100 % 

FONTE: Listas de matrículas dos escravizados de Bananeiras lançados nos inventários post-mortem – 
1872/1888, ADJFDEPVB 

 
O estudo acerca das profissões da população escravizada, a partir das listas de matrículas, 

possibilita entendermos melhor a sociedade escravocrata de Bananeiras, pois nos revela em quais 
lugares, setores e profissões especializadas ou não estavam distribuídos os trabalhadores cativos. 
Desta forma, torna-se imprescindível refletirmos sobre em quais áreas de trabalho (e jornadas) os 
escravizados estavam subordinados para compreendermos as correspondências com a futura 
“liberdade”, pois de acordo com o nível de esforço que poderia ser exigido nas atividades 
ocupadas pelos cativos à busca e à luta pela liberdade era encarada com uma forma de livrar-se de 
jornadas terríveis e que iria além do direito de ir e vir, ou seja, liberdade de locomoção, mas que 
isto também fazia parte como outros sentimentos e emoções existentes nos processos de 
liberdade impetrados pelos escravos de Bananeiras. Por outro lado, a renda poderia ser 
acumulada ou não de acordo com a profissão exercida pelos escravizados e com esta renda 
abriria a possibilidade de indenizar o seu senhor através deste pecúlio enconomizado durante 
anos e anos de trabalho árduo regulamentando pela Lei de nº 2.040 de 28 de setembro de 1871. 

Dos 254 cativos que aparecem nas listas de matrículas lançadas nos inventários post-
mortem, notamos que não há uma diversidade nas profissões exercidas por eles. Tão logo os 105 
escravizados, homens e mulheres, desempenhavam alguma atividade ligada com os afazeres da 
agricultura. Esta é uma marca da escravaria do senhor Virgínio Barbosa de Lucena, em que todos 
os seus 17 cativos foram matriculados como agricultores em 1872. Quando da abertura do 
inventário em 1888, Virgínio Barbosa de Lucena entre seus muitos bens, foi lançado como bens 
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de “raiz”, “terras no lugar Gruta funda Termo do Gorabira, [...] Alagoa da Serra, município de 
Serra da Raiz, [...] Engenho de fabricar assucar, alambique de cobre, senzala, caza de farinha, 
estrebaria”.7 
 
Histórias de escravizadas vistas através do Fundo de Emancipação 

 
Uma das escravizadas classificadas para participar da quota do Fundo de Emancipação 

em 1875, conquistando foi a escravizada Maria. A cativa Maria pertencia a José Lopes Pessoa da 
Costa, tinha sido matriculada em Pombal e apresentava as seguintes características: parda, 20 
anos, solteira, cozinheira, aptidão para o trabalho e moralidade boa, avaliada em 800$000. Desse 
modo, essa cativa foi avaliada em 800$000. Uma importância considerada alta para este 
momento, sendo justificável em virtude especulação dos preços do(a)s cativo(a)s que estavam 
sendo vendido(a)s para as províncias do sul.8 

No ano de 18779 outros senhores pleitearam junto ao judiciário para que seus 
escravizado(a)s participassem do Fundo de Emancipação. Assim, 

 
“perante o juiz de orphãos deverão os interessados apresentar suas reclamações dentro 
do prazo de um mez, depois de concluidos os trabalhos da junta. As reclamações 
versarão sómente sobre a ordem de preferencia ou preterição na classificação” 
(BRASIL. Art. 34 do Decreto 5.135 de 13 de novembro de 1872). 

 
Situação semelhante a da escravizada Maria, experimentou a cativa Damiana pertencente 

a Antonio Bezerra Carneiro da Cunha que no dia 30 de julho de 1877 peticionou ao Juizado de 
Órfãos, justificando 

[...] que tendo sua escrava Damiana, cazada com liberto, conseguido formar o peculio 
de cém mil reiz para sua alforria, vem requerer a V. S.ª, que, por seu despacho, sirva-se 
julgar dita sua escrava classificada com peculio, habilitada para concorrêr á libertação 
designada para a audiencia de 17 de Agosto proximo vindouro, como consta dos 
editaes, sendo intimado o respectivo Agente da Fasenda Nacional a fim de requerer o 
arbitramento para a indennisação, cazo não se conforme com o valor dado na 
classificação.10 

 
A escravizada Damiana era casada com um homem liberto e tinha um pecúlio de 100$000 

(cem mil réis). Por isso, o seu proprietário impetrou uma petição pedindo que ela fosse 
“classificada com peculio”, habilitada para concorrer ao Fundo de Emancipação e que houvesse 
o arbitramento de seu valor pelo Agente da Fazenda Nacional e conseguiu que a cativa Damiana 
fosse considerada apta a concorrer a sua libertação através do Fundo de Emancipação11. 

Francisco de Paula Ferreira Grillo, o qual fazia parte da Junta de Classificação, traz mais 
algumas informações sobre a história da escravizada Damiana e que ela seria “[...] julgada 
habilitada para concorrer a proxima libertação, que se vai proceder pela quota do fundo de 

                                                           
7 Ver: Inventário de Virgínio Barboza de Lucena, 1888, caixa 253 (Diversos/2º Cartório 1837-1889), ADJFDEPVB. 
8 Documento avulso. Provincia da Parahyba, município de Bananeiras, Parochia de Nossa Senhora do Livramento. Relação para 
Classificação dos escravos para serem libertados pelo fundo de emancipação, 1875, caixa 242 (Diversos/2º Cartório 1880-1883), 
ADJFDEPVB. 
9 Solange Pereira da Rocha observou que foram classificados 706 escravos de Bananeiras para o ano de 1877, sendo 
381 mulheres e 324 homens; dos quais eram 221 crianças (3 a 14 anos), 467 jovens (15 a 49 anos) e 18 velhos (a 
partir dos 50 anos) (AHPB – Lista nominativa de classificação de escravos, Bananeiras, 1876, caixa 60-A apud 
ROCHA, 2001, p. 34). 
10 Autuamento de uma petição de Antonio Bezerra Carneiro da Cunha, 1877, caixa 246 (Diversos/2º Cartório 1841-1914), 
ADJFDEPVB. 
11 Antonio Bezerra Carneiro da Cunha é irmão do juiz Casiano Cícero Carneiro da Cunha, primeiro suplente do 
juizado de órfãos de Bananeiras por esses anos. Por sua vez, Cícero da Cunha “juro[u] suspeição” nos processos em 
que o irmão dele é participante. 
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emancipação [...]”12. A petição foi direcionada ao juizado de órfãos para “que mande intimal-o 
[Antonio Bezerra Carneiro da Cunha] para apresentar a escrava, dai approvar louvados que 
arbitrem seu valor”. Da avaliação conseguiu o seguinte parecer: 

 
Nós abaixo assignados arbitradores nomeados e juramentados para procedermos a 
avaliação da escrava Damiana pertencente ao Capitão Antonio Bizerra Carneiro da 
Cunha e que tem de ser alforriada pelo quota do fundo de emancipação, destinada 
a este Município em corrente anno, tendo presente a mesma escrava, cujo exame 
pessoal procedemos, a avaliamos accordamente no valor de seis centos mil reis, 
inclusive a quantia de cem mil reis que tem a mesma escrava de peculio para sua 
libertação, a qual exibirá no acto da mesma; e assim avaliamos dita escrava em vista 
de sua robustez para o trabalho, bôa conducta e moralidade, saúde e idade de 
quarenta anos e profissão. E pela quantia de seiscentos mil reis havemos 
definitivamente avaliada a mesma escrava Damiana e para constar lavramos o presente 
termo e assignamos, o qual vai escripto pelo arbitrador nomeado pela Fazenda. 
Bananeiras, 24 de Agosto de 1877. Francisco da Costa Cirne e Cezario [ilegível] de 
Muniz.13 (Grifos nosso). 

 
A partir da análise de Francisco da Costa Cirne e Cezario Muniz foi afirmado que na hora 

da avaliação deve ser levado e considerado algumas características dos escravos: dedicação ao 
trabalho, a conduta pessoal, saúde e idade poderiam acarretar na especulação ou não do preço de 
um(a) determinado(a) escravizado(a). Aos olhos da elite escravista de Bananeiras no final do 
século XIX, Damiana tinha “robustez para o trabalho” e estava de acordo com os padrões 
desejáveis. 
 
Gente negra e o Fundo de Emancipação 

 
A liberdade desejada aos/às escravizado(a)s com a indenização pelo Fundo de 

Emancipação não era apenas pleiteada apenas por senhores como observamos nestes últimos 
casos. A inserção do(a)s escravo(a)s para disputar a liberdade poderia ser um objetivo de um 
parente ou pessoa próxima. Desta forma, Manoel Rodrigues dos Santos, liberto, casado, morador 
no Curimataú lugar Capivara deste Termo, vai ao Juizado de Órfãos da Vila de Bananeiras, no dia 
14 de maio de 1877, alegar a possibilidade de sua esposa ser inclusa na lista do(a)s escravizado(a)s 
considerado(a)s classificado(a)s para disputar a liberdade pela quota do Fundo de Emancipação, 
pois é: 

[...] cazado com Urçula, preta escrava do Cap.am Antonio Targino de Freitas Pessôa, 
Classificada o anno proximo finaes sob. nº. 13 da Classificação d’este municpipio, e 
daq.e tem 2 filhos livres em virtude da lei nº. 2040 de 28 de 7br.º de 1871, e mais 8 
filhos escravos, que elle quer entrar com o peculio de 150$000 Rs para a alforria da dita 
sua mulher; e q isso vem requerer á V.S.ª que sirva-se julgar a mesma escrava habilitada 
para concorrêr com outros que tenham peculio, na libertação a q se vai proceder este 
anno no dia 25 do mez corrente, intimando ao Collector das Rendas Geraes q 
promover o arbitramento da indenização.14 

 
A data que foi impetrada a petição, talvez, fosse o limite máximo para que algum 

escravizado pleiteasse a possibilidade de participar da classificação do Fundo de Emancipação, a 
ser realizado no dia 25 de maio de 1877. Diante da situação de incerteza foi o que fez Manoel 
Rodrigues dos Santos, que de alguma forma já tinha conquistado a liberdade, e agora lutava pela 

                                                           
12 Trata-se do Autuamento de uma acção de avaliação [ilegível] Francisco de Paulo Ferreira Grillo, Collector de Rendas Geraes deste 
Municipio da escrava Damaiana foi [ilegível] de Antonio Carneiro da Cunha, 1877, 247 (Diversos/2º Cartório 1846-1907), 
folhas 1-4, ADJFDEPVB. 
13 Ibidem, folha 4. 
14 Os dados sobre Manoel Rodrigues dos Santos e sua esposa Urçula podem ser encontrados em: Autuamento de uma 
petição de Manoel Rodrigues dos Santos em favor de sua mulher Urçula, escrava de Antonio Targino de Freitas Pesôa, 1877, caixa 
246 (Diversos/2º Cartório 1841-1914), folhas 1-2, ADJFDEPVB. 
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libertação da sua mulher chamada Urçula. Ela tinha duas filhas ingênuas15 e mais oito que viviam 
as agruras do cativeiro, totalizando dez filhos. A probabilidade de pleitear a libertação foi 
materializada na petição que recebeu resposta positiva por parte do juiz Cícero Carneiro o qual 
julgou que Urçula tinha todos os requisitos para disputar a liberdade pela quota destinada a Vila 
de Bananeiras deste ano.16 

Outro episódio que resultou na libertação de uma escravizada ocorreu no dia 14 de 
agosto de 1877, “a rôgo ao supp.e Luiz Augusto Hermino Chaves” assinou a petição de Antonio 
Pereira Cav.te que dizia 

 
[...] observando que sua escrava Francisca, cazada com homem livre, e assim clasificada 
na 1ª categoria sob nº 1 quando ella devia ser uma das primeiras a liberta-se vista que 
tem a quota de 500$000 reis para sua libertação, e segundo a pratica e decização do 
Governo se tem dado preferencia aos escravos que entram com maior quota, vem 
requerer a V.S.ª haja de consideral-a habilitada para concorrer a libertação em primeiro 
lugar, q t.do em vista do peculio, com relação ao seu valor, é ella á que maior peculio 
tem, vindo o fundo de emancipação a concorrer com menor, ou igual quantia, ao paso 
que todos os outros, neccesitam sempre de mais da metade do valor.17 
 

Como era assistido na legislação, o senhor escravocrata Antonio Pereira Cavalcanti viu a 
oportunidade para discutir sobre a prioridade de sua cativa Francisca, casada com homem livre e 
detentora do significativo valor de 500$000. 
 
Trajetória de Maria e o uso da Justiça 

 
Na trajetória do(a)s escravizado(a)s por liberdade, vejamos a história da escravizada 

Maria, sexo feminino, cor parda, idade de vinte e oito anos, casada, aptidão boa, para profissão 
agricultura e matriculada na coletoria de rendas de Mamanguape e averbada em Bananeiras. No 
dia 11 de março de 1885, Francisco da Costa Cirne, “a rôgo da Supplicante”, assina a petição 
endereçada ao Juizado de Órfãos da cidade de Bananeiras. A petição apresenta o seguinte teor: 

 
Diz Maria, escrava de João Gomes de Oliveira, que tendo sido preterida na 
classificação para alforria pelo fundo emancipação, a que procedia a junta 
classificadora deste Municipio visto ser casada com homem livre e possuir pecúlio em 
poder do senhor, vem por isto requer a V.S.ª se digne nomear-lhe depositário e curador 
que reclame e promova seu direito.18  

                                                           
15 Pelos assentos de batismo de ingênuos da Igreja de Nossa Senhora do Livramento, em Bananeiras-PB, pudemos 
perceber que Manoel foi escravo pelo menos até 19 de julho de 1874, do Capitão Antonio Targino de Freitas Pessoa, 
que este último tinha uma casa na vila de Bananeiras e era proprietário da Fazenda Estrela. Não obtivemos nenhuma 
informações dos filhos que estavam em cativeiro, mas as crianças ingênuas filhas do casal Manoel e Urçula eram: 
Ponciana, parda, nasceu a 2 de janeiro de 1873, sendo batizada na Matriz em 16 de março do mesmo ano e sendo 
padrinho Joaquim Bento Jozé dos Santos, solteiro; e, Anna, preta, nasceu a 3 de Maio de 1874 também batizada na 
Matriz aos 19 de julho do mesmo ano, sendo padrinhos Justino Salustiano da Silva e Francisca Fermina da Silva. 
Respectivamente estão disponíveis em: <https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GP3W-
94LP?i=10&owc=collection%2F2177286%2Fwaypoints&wc=9VRB-
16N%3A370202701%2C370144202%2C370245201%3Fcc%3D2177286&cc=2177286>e 
<https://familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9P3W-
9WK1?i=17&owc=collection%2F2177286%2Fwaypoints&wc=9VRB-
16N%3A370202701%2C370144202%2C370245201%3Fcc%3D2177286&cc=2177286>. Acessados em 05 de fev. 
de 2016 e em 08 de fev. de 2016. 
16 Os dados sobre Manoel Rodrigues dos Santos e sua esposa Urçula podem ser encontrados em: Autuamento de uma 
petição de Manoel Rodrigues dos Santos em favor de sua mulher Urçula, escrava de Antonio Targino de Freitas Pesôa, 1877, caixa 
246 (Diversos/2º Cartório 1841-1914), ADJFDEPVB. 
17 Habilitação da escrava Francisca de Antonio Pereira Cavalcanti, precisa ser libertada pelo fundo de emancipação, 1877, caixa 5 
(Inventários/2º Cartório 1800-1900), folhas 1-3, ADJFDEPVB. 
18 Todas as informações da cativa Maria, ver: Auto de reclamação de Maria, escrava de João Gomes de Oliveira por seo Curador 
o Advogado Francisco da Costa Cirne contra a ordem da Classificação, para ser libertada pelo fundo de emancipação, 1885, caixa 258 
(Diversos/2º Cartório 1836-1888), folha 2, ADJFDEPVB. 
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Desta forma, o objetivo da escravizada Maria era questionar a decisão da Junta 
Classificadora do Fundo de Emancipação de Bananeiras, do ano de 1885, em deixa-la de fora da 
lista. Em seguida foi nomeado o senhor Jose Andrade Pinto como depositário e “Costa Cirne” 
para o cargo de curador. Como era de práxis houve a entrega de Maria ao depositário e Francisco 
da Costa Cirne recebeu o juramento dos “Santos Evangelhos” na defesa da causa de Maria. Em 
um segundo momento do processo Francisco da Costa Cirne argumenta: 

 
Diz Francisco da Costa Cirne, como Curador de Maria, escrava de João Gomes 
d’Oliveira que tendo sua curatellada, sido preterida na classificação ultimamente 
procedida neste Termo, visto que a curatellada do supplicante é casada com 
homem livre e possuir pecúlio em mão do senhor, ao passo que na classificação 
fôra incluido escravo sem essas condições, como se vê da certidão sob nº. 1, vem a 
Supplicante por seo Curador, reclamar pela sua inclusão; e juntando a certidão da 
matricula e averbação da mesma, protestando, também, juntar a certidão de casamento, 
que requer na Freguesia de Araruna e á resposta do senhor sobre o arbitramento.19 
(Grifos nosso). 

 
Desse modo, para que algum escravizado fosse classificado e consequentemente 

libertado, pelo Fundo de Emancipação, precisava preencher alguns pré-requisitos. Por exemplo, a 
prioridade era das famílias em detrimento aos indivíduos; se tinha filho livre ou não; se tinha 
pecúlio, e etc. Assim, tinha preferência de acordo com as classes superiores os cônjuges que 
fossem de distintos proprietários (BRASIL. Decreto 5.135, de 13 de novembro de 1872). 

Os principais argumentos do curador e que foram lançados no processo eram os de que 
Maria era “casada com homem livre e possuía pecúlio em mão do senhor; ao passo que na 
classificação foram incluídos escravos sem essas condições”. Por qual motivo foi colocado outro 
escravo, que segundo Maria e seu curador, não tinham as características prioritárias para ser 
libertado? Sobre essa questão Clóvis Moura argumenta que o Fundo de Emancipação foi alvo 
constante de corrupção, pois nem sempre eram classificados e libertados o(a)s escravo(a)s que 
deveriam ser. 

Esse fundo nada mais foi que um emaranhado de normas jurídicas, administrativas e 
burocráticas para, de um lado, dificultar ao máximo a possibilidade de o escravo 
conseguir a emancipação e, de outro, criar toda uma sistemática de corrupção na 
distribuição de verbas para o fundo. O sistema corruptor tinha diversos níveis, desde a 
arrecadação do produto da loteria criada com esse fim até a fraude na distribuição dos 
fundos arrecadados. Além disso, a burocracia, subserviente aos senhores de escravos, 
sempre conseguia classificar aqueles a serem emancipados segundo os seus interesses, 
privilegiando os velhos, estropiados e incapazes, em detrimento dos sadios e jovens 
(MOURA, 2013, p. 164). 
 

Como explica Moura, mesmo que de início o Fundo de Emancipação visasse libertar os 
escravos que se adequassem ao perfil apresentado no artigo 27 do Decreto de nº 5.135/1872, 
todos os escravizados poderiam disputar em pé de igualdade. No decorrer do processo as 
avaliações sempre privilegiavam “os velhos, estropiados e incapazes, em detrimento aos sadios e 
jovens”, pois “a burocracia, subserviente aos senhores de escravos, sempre conseguia classificar 
aqueles a serem emancipados segundo os seus interesses”. Isto também foi observado pela 
historiadora Diana Galliza com relação às Juntas de Classificação para a “Província da Parahyba”: 
“os proprietários de escravos abusaram do fundo por várias formas, procurando extrair dele o 
máximo de proveito econômico” (GALLIZA, 1979, p. 171). 

De acordo com os autos do processo, a escravizada Maria havia constituído matrimônio 
com Eufrosino José d’Abreu, escravo de Joaquim Pimenta Praeiro como observamos na certidão 
de casamento lançada no processo: 

                                                           
19 Auto de reclamação de Maria, escrava de João Gomes de Oliveira por seo Curador o Advogado Francisco da Costa Cirne contra a 
ordem da Classificação, para ser libertada pelo fundo de emancipação, 1885, caixa 258 (Diversos/2º Cartório 1836-1888), folha 
5, ADJFDEPVB. 
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Certifico que no L. 2º f. 8 de casamentos de casamentos desta parochia consta o 
seguinte assunto = Aos dois dias do Março de 1867 na capella do Riachão desta 
Freguezia de N. S. d’Araruna em minha presença e das testemunhas Bernardino Gomes 
d’Oliveira e Francisco Lopes da Silva, se receberão em matrimonio por palavras de 
[ilegível] na forma da livr. Conc. Trid. e Consituição deste Bispado os nubentes 
proclamados Eufrosino José d’Abreu Maria, elle escravo de Joaquim Pimenta Praeiro, e 
filho legitimo de João, e Maria, e ella também escrava de João Gomes d’Oliveira, ambos 
prochianos desta Freguezia competentemente habilitados. E logo dei lhe as Bençãos 
Nupciaes na forma de Ritual Romano; do que para constar fiz este assento. O Vig.º 
Francisco Xavier da Rocha. E’ o que contava em dito que (digo) em dito assento que 
fielmente copiei do próprio original. Araruna 26 de Março de 1885. O Vig.º Manoel 
Correia de Souza Lima.20 

 
No meio do processo da escravizada Maria o escrivão de Órfão José Lopes Pessoa da 

Costa jurou “suspeição” uma vez que ele era “um dos interessados na liberdade do escravizado 
João”, conforme elucida o documento: 

 
A ser exacto ter a escrava Maria, propriedade de João Gomes de Oliveira, peculio em 
poder de seo senhor, e a ser ella casada com pesôa livre: nada tenho a oppor contra o 
que allega seu curador, e mesmo por que sua reclamação em nada pode prejudicar a 
Classificação do escravo João; de minha propriedade visto ser elle casado com m.er 
livre, ter peculio, achares classificado sob a ordem nº 2 da respectiva classificação. Se a 
escrava Maria foi preterida na ordem de Classificação, e tem preferencia, essa sua 
reclamação so pode prejudicar a escrava Margarida de propriedade de Joaq.m Patricio 
Pereira de Mello, por ser solteira, e se achar classificada em ultimo lugar. O Ill.mo. S. Dr. 
Juis de Orphão decidirá como entender a justiça. Bananeiras, 23 de Março de 1885. Jose 
Lopes Pesoa da Costa.21 
 

Como podemos observar o escrivão de órfãos saiu em defesa de seus interesses e no 
resguardo de seu cativo João. Paralelamente afirma que João, seu escravizado, não poderia ser 
prejudicado mediante a reclamação feita por Maria “mesmo por que sua reclamação em nada 
prejudicaria a Classificação do escravo João”, por isso “nada tenho a oppor contra o que allega 
seu curador” [da escrava Maria]. Lopes da Costa conclui dizendo que João é “casado com m.er 
livre, ter peculio” e “essa reclamação so pode prejudicar a escrava Margarida de propriedade de 
Joaq.m Patricio Pereira de Mello, por ser solteira e se achar classificada em ultimo lugar”. 

A partir do processo da cativa Maria foi possível construirmos o quadro dos escravizados 
que foram libertados pelo Fundo de Emancipação no ano de 1885. O total é de sete escravizados 
que foram livres. A idade varia entre 18 anos até 53 anos, entretanto a grande maioria tem idade 
superior a vinte anos. Ao todo são quatro homens e três mulheres; ocupam as atividades 
vinculadas à agricultura ou no trabalho doméstico; boa parte tem aptidão para o trabalho, porém 
os cativos Trajano, de 53 anos, foi considerado “sofrivel” e Victoriano, também com 53 anos, 
visto como “bôa sofrivel”; eles têm vínculos familiares, apresentando algum tipo de parente 
sanguíneo; receberam o valor em torno de 250$000 a 400$000; parte significativa dos 
escravizados estavam contribuindo com a quantia de 50$000, menos a cativa Margarida, preta, de 
29 anos, solteira. 

Como o Fundo de Emancipação não tinha recursos suficientes para libertar a todos os 
escravizados ocorria sempre a escolha de alguém em detrimento de outrem. Desta forma, a 
escravizada Maria tinha sido preterida e isto tinha sido o motivo de ela impetrar uma petição para 

                                                           
20 Auto de reclamação de Maria, escrava de João Gomes de Oliveira por seo Curador o Advogado Francisco da Costa Cirne contra a 
ordem da Classificação, para ser libertada pelo fundo de emancipação, 1885, caixa 258 (Diversos/2º Cartório 1836-1888), folha 
13, ADJFDEPVB 
21 Auto de reclamação de Maria, escrava de João Gomes de Oliveira por seo Curador o Advogado Francisco da Costa Cirne contra a 
ordem da Classificação, para ser libertada pelo fundo de emancipação, 1885, caixa 258 (Diversos/2º Cartório 1836-1888), folhas 
8-9, ADJFDEPVB 
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que fosse visto como se procedera a escolha dos escravizados que seriam libertados para o ano de 
1885 em Bananeiras. No final do processo o Juiz de Órfãos escreveu o seguinte despacho: 

 
Julgo procedente a reclamação da escrava Maria de propriedade de João Gomes de 
Oliveira para a fim de ser incluída na classificação a que se procedeo ultimamente, 
devendo ella ser colocada acima da escrava Margarida de Joaquim Patricio Pereira de 
Mello, a qual pertence a ordem dos individeos de classe superior que a reclamante 
pertence das famílias. Intime-se o colector da presente decisão para procedeo o 
arbitramento da indenização nos termos do art. 37 do Reg. nº 5135 de 13 de Novembro 
de 1872. Bananeiras, 6 de Abril de 1885. Celso Florentino Henriques de Souza 
 

Mesmo que neste momento a cativa Margarida, que foi substituída por Maria para 
concorrer a liberdade pelo Fundo de Emancipação, ou em outros períodos anteriormente 
trabalhados, a liberdade não foi obtida por todos os escravizados em Bananeiras, como 
diferentemente ocorreu agora com Maria que teve sua liberdade alcançada pelo judiciário poderia 
suceder momentos propício para iniciar outro embate no fito de torna-se livre. Desta forma, isto 
não significa que a liberdade fosse um privilégio concretizado por todos, mas ressalta que 
ocorreram lutas e embates para que a liberdade fosse adquirida por parte de escravizados que 
contaram com a solidariedade de advogados e curadores. 

Durante este terceiro capítulo, evidenciamos que a liberdade foi uma procura por parte 
dos escravizados de Bananeiras, fazendo uso do judiciário. Alguns momentos tiveram sentença 
favorável aos escravizados, existindo casos que não conseguiram viver a liberdade por não ter o 
valor para completar a arbitração avaliado em juízo; em outros ocorreram parecer em favor dos 
escravocratas de Bananeiras e a esperança da liberdade persistiu em outros momentos quando foi 
viável.  

Desse modo, queremos chamar atenção que, talvez, nem todos os escravizados tivessem 
“motivo” para disputar a liberdade através do judiciário e que este recurso nem sempre foi 
acessível a todos. Além disso, não fora fácil acumular algum valor pecuniário para pagar o “justo” 
preço da liberdade.  

Não bastava o recurso, o escravizado deveria ter a capacidade de negociação, de modo a 
convencer o seu senhor a permitir-lhe a entrar na lista dos escravizados que poderiam vir a ser 
livres. Essa possibilidade exigia que o escravizado intensificasse a produtividade de modo que 
fosse capaz arrecadar alguma renda extra depois do trabalho duro dedicado ao seu senhor. 
 
Considerações finais 

 
Apontamos alguns casos em que o pecúlio depositado no Juizado de Órfãos de 

Bananeiras chegou a ser mais da metade dos bens inventariados por um senhor escravocrata. 
Desta forma, ao mesmo tempo que alguns escravizados não tinham recursos e nem motivos para 
que o judiciário mediasse sobre a liberdade com valor depositado no judiciário, outros tinham 
justificativas, pecúlio e pessoas que poderiam contar no processo de liberdade. Por fim, 
destacamos que estas ações evidenciam os escravizados como agenciadores de suas vidas e 
mesmo existindo todo tipo de adversidade, presente, romperam com ela na esperança da 
liberdade.  

Assim, os escravizados em Bananeiras não foram passivos e ficaram “esperando o 13 de 
maio de 1888”, criaram mecanismos para antecipar à liberdade e minar de forma decisiva e 
incisiva a instituição chamada de escravidão. 
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CONCEPÇÃO DE CLASSE DA IGREJA CATÓLICA E AS LUTAS SOCIAIS NO 
CAMPO PARAIBANO NA DÉCADA DE 1960 

 
Waléria Kássia Martins da Silva1 

 
Resumo: Os movimentos populares no campo se desenvolvem simultaneamente ao 
agravamento das contradições entre capital e trabalho no Brasil contemporâneo. No Nordeste, o 
surgimento das Ligas Camponesas expressa as grandes dificuldades e desigualdades vividas pelos 
trabalhadores rurais nas décadas de 1950 e 1960. Essa efervescência política chama a atenção de 
diversos setores da sociedade, que buscavam controlar, direcionar e/ou ampliar o escopo de luta 
desses trabalhadores. Neste período, Igreja, Estado, partidos políticos, sindicatos e ligas 
camponesas disputavam a hegemonia do campo e um projeto de sociedade. A Paraíba, onde se 
encontrava a maior liga do país, a Liga de Sapé, é palco de diversos conflitos. Neste campo de 
atuação, a Igreja Católica, em contraposição ao projeto comunista, buscou por meio de diversas 
ações aproximar-se do trabalhador rural. Esta comunicação tem por finalidade analisar como a 
concepção de classe social e de luta de classes da Igreja Católica interfiram nos projetos de 
sociedade e de lutas por direitos desenvolvidos junto aos trabalhadores. Fazendo uso de 
documentos oficiais da Igreja como Encíclicas Papais e Cartas Pastorais, como também do jornal 
“A Imprensa”, de responsabilidade da Cúria Metropolitana da cidade de João Pessoa na década 
de 1960, e das discussões teóricas fomentadas por E. P. Thompson, Ellen Meiksins Wood e Karl 
Marx sobre classe e/ou luta de classes, assim como da historiografia, buscaremos explorar os 
caminhos traçados por essa instituição eclesiástica acerca das lutas sociais do campo na Paraíba 
por meio de suas concepções teóricas. 
 
Palavras-chave: Igreja Católica; Classe; Paraíba. 
 
INTRODUÇÃO 
 
 A situação vivida pelos camponeses do Nordeste brasileiro chamou a atenção de diversos 
setores da sociedade civil. As injustiças e péssimas condições de vida experimentadas por esses 
camponeses desenvolveram movimentos em busca de melhores condições de vida e de trabalho. 
As Ligas Camponesas foram um importante mecanismo de luta para esses trabalhadores que, ao 
serem inseridos na lógica capitalista, com as mudanças nas relações entre empregado e patrão, 
trazidas pela Usina, unidas as dificuldades já experienciadas nos engenhos e na luta pela terra, 
desenvolve um enfrentamento expressivo as classes dominantes. Esses enfrentamentos seguiram 
diversas vias, inclusive por meio da justiça.  
 As Ligas Camponesas se desenvolvem no Nordeste brasileiro desde a década de 50, com 
o surgimento da Liga Camponesa do Engenho Galiléia em Vitória de Santo Antão, Pernambuco 
e se espalham pelo Nordeste, dispondo da participação de setores da sociedade, como o Partido 
Comunista, que durante algum tempo, se manteve alinhado aos mesmos propósitos e/ou 
orientação política. A Igreja Católica também já se faz presente no campo brasileiro desde a 
década de 40, como é o caso da atuação do Serviço de Assistência Rural - SAR, desenvolvido no 

                                                           
1 Mestranda em História pela UFPB - Universidade Federal da Paraíba. 
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Rio Grande do Norte, parte integrante de um movimento conhecido como o “Movimento de 
Natal”, orientando e disponibilizando serviços para os trabalhadores rurais daquela região. 
 Na Paraíba, o surgimento da Liga de Sapé, considerada a maior Liga do país, gerou 
diversos incômodos para os setores das classes dominantes, que consideravam a atuação das 
Ligas “subversivas e agitadoras”. A Igreja Católica que já atuava no campo, com o apoio do 
Estado, buscou orientar os camponeses por meio da Equipe de Sindicalização Rural, que tinha o 
apoio do Serviço de Assistência Rural - SAR do Rio Grande do Norte e do Serviço de Orientação 
Rural de Pernambuco - SORPE, na tentativa conter o avanço das Ligas. Desta forma, na década 
de 1960 se desenvolvem, inicialmente por meio da Igreja Católica, os Sindicatos dos 
Trabalhadores Rurais. Essa legalização das organizações do meio rural fez não somente a Igreja 
Católica, mas também, as próprias Ligas, buscarem legitimar suas organizações por meio da 
sindicalização.  
 A tentativa de conter as Ligas Camponesas na Paraíba é fruto de uma discordância 
ideológica. A Igreja Católica neste momento já estava ciente das dificuldades vividas pelos 
trabalhadores rurais e por este motivo desenvolveu os serviços mencionados anteriormente, 
porém, as Ligas Camponesas eram “perigosas” pelo viés político que a orientava, ao serem 
consideradas “comunistas”. O comunismo é para Igreja Católica uma ideologia “perigosa”, um 
dos males da modernidade que precisa ser combatido e que vem sendo abordado pela Igreja 
antes mesmo de sua Doutrina Social, como é o caso da carta encíclica QUOD APOSTOLICI 
MUNERIS. Sobre o socialismo e comunismo, de 1878, escrita pelo papa Leão XIII, que após treze 
anos escreveria a famosa encíclica RERUM NOVARUM. 
 A concepção de classe, ou até mesmo a própria negação da existência das classes, faz com 
que a Igreja Católica desenvolva um projeto de sociedade próprio, levando-a a combater projetos 
de sociedade antagônicos, como é o caso das Ligas Camponesas. Desde o desenvolvimento de 
sua Doutrina Social no século XX, a Igreja Católica busca orientar os caminhos que devem ser 
seguidos pela sociedade para enfrentar os problemas gerados pelas mudanças nas estruturas de 
produção, bem como, as lutas desenvolvidas pelas classes oprimidas. Este caminho é a luz da sua 
doutrina. O combate ao comunismo, anarquismo e outras “ideias subversivas”, fazem parte da 
retórica desta instituição, que vê nesses movimentos um perigo a sua soberania.  
  
Concepção de classe da Igreja Católica 
 
 O desenvolvimento da Doutrina Social da Igreja em um momento de mudanças nas 
estruturas de produção e do desenvolvimento de lutas pelas classes oprimidas é pertinente para 
orientação dos inúmeros católicos que aguardavam o posicionamento da Igreja Católica frente a 
essas questões. A encíclica Rerum Novarum inaugura no ano de 1891 esta doutrina. Escrita pelo 
Papa Leão XIII, esta encíclica esclarece os posicionamentos da Igreja no que tange às questões 
sociais. As encíclica emitidas por outros Papas irão reafirmar os posicionamentos já apresentados 
neste documento, demonstrando assim a importância desta carta encíclica para a doutrina 
católica. 
 A Rerum Novarum afirma o direito natural da propriedade privada, estabelece as obrigações 
dos operários e dos patrões, bem como se coloca como caminho capaz de eliminar todo do mal:  
 

Visto que só a religião, como dissemos no princípio, é capaz de arrancar o mal pela raiz, 
lembre-se todos de que a primeira coisa a fazer é a restauração dos costumes cristãos, 
sem os quais os meios mais eficazes sugeridos pela prudência humana serão pouco aptos 
para produzir salutares resultados. (LEÃO XIII, Papa, 1891) 

 
 Desta forma, seria a Igreja Católica, por meio da religião, o caminho capaz de eliminar os 
conflitos sociais e sem ela as tentativas de “arrancar o mal pela raiz” fracassariam. A modernidade 
inaugura para a Igreja um momento de estabilidade, o desenvolvimento de ideias como o 
comunismo “ateu”, faz com que esta instituição busque novos mecanismos para preservar sua 
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autoridade na sociedade. Suas encíclicas tecem críticas incisivas ao comunismo e de forma mais 
branda ao liberalismo, porém, seria com a Igreja e a religião, o caminho que a sociedade deveria 
trilhar para a “paz social”. 
 A encíclica Rerum Novarum trata constantemente do termo classe, porém, é preciso refletir 
sobre o que era a classe para esta instituição. Antes de abordarmos o sentido do termo para a 
Igreja Católica, se faz necessário refletirmos o conceito de classe que Marx desenvolve, mesmo 
não o definindo explicitamente em seus escritos. Na sua obra A ideologia Alemã, Marx e Engels 
(2007, p. 63) observam que: “Os indivíduos singulares formam uma classe somente na medida 
em que têm de promover uma luta contra uma outra classe”. Ou seja, a classe se estabelece na 
luta contra outra, o antagonismo de interesses se faz presente para que as classes existam. 
 A definição de classe apresentada por Thompson no seu livro As peculiaridades dos ingleses e 
outros artigos nos ajuda a refletir um pouco mais. Na contramão de alguns autores, Thompson 
atribui a importância da experiência e da cultura para a formação da classe.  
 

Para dizê-lo com todas as letras: as classes não existem como entidades separadas que 
olham ao redor, acham um inimigo de classe e partem para a batalha. Ao contrário, para 
mim, as pessoas se veem numa sociedade estruturada de um certo modo (por meio de 
relações de produção fundamentalmente), suportam a exploração (ou buscam manter 
poder sobre os explorados), identificam os nós dos interesses antagônicos, debatem-se 
em torno desses mesmos nós e, no curso de tal processo de luta, descobrem a si mesmas 
como uma classe, vindo, pois, a fazer a descoberta da sua consciência de classe. 
(THOMPSON, 2012, p. 274) 

 
É por meio da experiência de exploração e opressão que os indivíduos se unem numa 

classe, não é a mera escolha de um inimigo, mas a identificação de interesses antagônicos. Esses 
antagonismos que separam os indivíduos nas relações de produção, de uma lado o patrão e de 
outro os empregados, são identificados pelos indivíduos que por meio da experiência se unem 
numa classe e geram os mecanismo de luta e resistência. A luta de classes não surge do nada, nem 
tão somente, a classe se manifesta na pura separação de trabalhadores numa unidade de 
produção. Ellen Meiksins Wood no seu livro Democracia contra capitalismo vem refletir sobre isso: 
 

„Classe‟ não se refere apenas aos trabalhadores combinados numa unidade de produção, 
ou contrários a um explorador comum numa unidade de apropriação. Classe implica 
uma ligação que se estende além do processo imediato de produção e do nexo imediato 
de extração, uma ligação que engloba todas as unidades particulares de produção e 
apropriação. As ligações e oposições contidas no processo de produção são a base da 
classe; mas a relação entre pessoas que ocupam posições semelhantes nas relações de 
produção não é dada diretamente pelo processo de produção e de apropriação. (WOOD, 
2011, p. 89) 

 
 Como afirma a autora, as ligações e oposições que se fazem presente no processo de 
produção são importantes para a classe, mas ela não se limita a isto, pelo contrário, a experiência 
e as relações que se estende além do processo de produção é que delineiam a classe. Ou seja a 
experiência também é um aspecto importante para a definição de classe em Ellen Wood. Nas 
definições de classe apresentadas o antagonismo de interesse e/ou as oposições nas relações de 
produção se fazem presente, mesmo que os autores tenham o cuidado de demonstrar que a 
formação da classe não se estabeleça apenas por este motivo. 
 A Igreja Católica não nega a existência da classe, o que fundamentalmente distingue a 
concepção de classe da Igreja para com as noções de classe marxistas é a oposição entre as 
classes, ou seja, a presença dos antagonismos entre elas. Na encíclica Rerum Novarum o Papa Leão 
XIII discorda da presença de antagonismos entre as classes, afirmando que: “O erro capital na 
questão é crer que as duas classes são inimigas natas uma da outra, como se a natureza tivesse 
armado os ricos e os pobres para se combaterem mutuamente num duelo obstinado” (Leão XIII, 
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Papa, 1891). Para a Igreja, as classes fazem parte de um corpo harmonioso, onde uma classe 
necessita da outra, não podendo existir uma sem a outra, devendo então viver em harmonia.  
 

Assim como no corpo humano os membros, apesar da sua diversidade, se adaptam 
maravilhosamente uns aos outros, de modo que formam um todo exactamente 
proporcionado e que se poderá chamar simétrico, assim também, na sociedade, as duas 
classes estão destinadas pela natureza a unirem-se harmoniosamente e a conservarem-se 
mutuamente em perfeito equilíbrio. Elas têm imperiosa necessidade uma da outra: não 
pode haver capital sem trabalho, nem trabalho sem capital. (Leão XIII, Papa, 1891). 

 
 É nesta perspectiva que Grimaldo Carneiro Zachariadhes vai refletir sobre a concepção 
de classe da Igreja Católica no seu livro Os jesuítas e o apostolado social durante a ditadura militar:  
 

O conceito de classe social para o clero fundamenta-se numa concepção de mundo 
própria da Igreja Católica. A sociedade era vista como um Corpo harmonioso, cujas 
diversas partes deveriam cooperar em vista de um bem comum. As classes eram diversas, 
mas não antagônicas; e deveriam se complementar para não enfraquecer o Todo. As 
classes, para esse pensamento social católico, eram diferenças hierárquicas entre grupos 
que sempre estiveram presentes na história da humanidade, por isso que, em alguns 
documentos, se chegou a afirmar que era “uma lei da natureza”. (ZACHARIADHES, 
2010, p. 129) 

 
 A importância da definição de classe para a Igreja Católica se expressa na sua atuação no 
seio da sociedade. Suas orientações para as “questões sociais” em oposição a luta de classes, 
demonstra que o intuito desta instituição era a conciliação das classes. O enfrentamento entre elas 
não era ou não deveria ser uma realidade para a Igreja Católica, pelo contrário, aqueles que 
nasceram abastados deveriam por meio da caridade e piedade cristã se compadecer dos menos 
afortunados. E quanto aos trabalhadores “as suas reivindicações devem ser isentas de violências e 
nunca revestirem a forma de sedições” (Leão XIII, Papa, 1891). Desta forma, a Igreja Católica se 
propunha a tratar das questões sociais, orientando que o Corpo social buscasse a sua harmonia 
para o bem comum. 
 
O anticomunismo da Igreja Católica na Paraíba: Lutas sociais na década de 1960 
 
 A combate ao comunismo por meio da Igreja Católica é anterior a sua Doutrina Social. O 
Papa Leão XIII na sua encíclica Quod Apostolici Muneris de 1878, já alerta os fiéis católicos para os 
perigos do comunismo, socialismo e niilismo, se referindo a eles como: 
 

Essa seita de homens que, debaixo de nomes diversos e quase bárbaros, se chamam 
socialistas, comunistas ou niilistas, e que, espalhados sobre toda a superfície da terra, e 
estreitamente ligados entre si por um pacto de iniquidade, já não procuram um abrigo 
nas trevas dos conciliábulos secretos, mas caminham ousadamente à luz do dia, e se 
esforçam por levar a cabo o desígnio, que têm formado de há muito, de destruir os 
alicerces da sociedade civil. (Leão XIII, Papa, 1878) 

 
 Para o Papa Leão XIII, as ideias comunistas, socialistas e niilistas tem o intuito de destruir 
os alicerces da sociedade. Desta forma, a Igreja tem um importante papel a exercer, conforme as 
palavras do Papa: “Entretanto os Pastores Supremos da Igreja, a quem incumbe o cuidado de 
preservar o rebanho do Senhor dos embustes do inimigo, empregaram logo ao princípio todos os 
seus esforços para afastar o perigo e prover à salvação dos fiéis” (Leão XIII, Papa, 1878). Com a 
Doutrina Social e o avanço das ideias comunistas, socialistas e anarquistas no meio dos 
trabalhadores, a Igreja Católica desenvolve organizações e movimentos para orientação dos seus 
fiéis frente às questões sociais. 
 No Brasil, a atuação da Igreja Católica segue a orientação de sua Doutrina Social frente 
aos movimentos e agitações sociais que se desenvolveram na cidade e no campo brasileiro. O 
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surgimento de movimentos e organizações como os círculos operários, as equipes de 
sindicalizações, o Serviço de Assistência Rural - SAR do Rio Grande do Norte ou o Serviço de 
Orientação Rural de Pernambuco - SORPE, demonstram os mecanismos utilizados pela Igreja 
Católica para aproximar-se dos trabalhadores, sejam eles urbanos ou rurais. A propagação da 
Doutrina Social de Igreja se desenvolveu por meio de Manifestos, Cartas Pastorais e até por meio 
da Imprensa, assim, a Igreja Católica disseminava seus pensamentos, fazendo chegar até os fiéis. 

O Manifesto do Episcopado Brasileiro Sobre a Ação Social que estava na Revista Eclesiástica 
Brasileira2  de junho de 1946, demonstra a presença da Doutrina Social orientando os 
posicionamentos de parte da Igreja Católica frente às questões sociais no Brasil: 
 

A luta de classe é abominável aos olhos de Deus porque divide os homens, sob o signo 
do ódio, da violência e da morte. O grande ideal cristão é que se chegue, pelo feliz 
encontro de soluções harmoniosas, a uma transformação social em que as riquezas se 
espalhem, em justo equilíbrio, por todos os homens que trabalham (MANIFESTO…, 
1946, p. 482-483). 

 
 A Igreja Católica não é um bloco homogêneo, a multiplicidade que forma essa instituição 
religiosa permite a divergência de pensamentos dentro de uma mesma entidade. Porém, a 
orientação de parte significativa da Igreja Católica do Brasil se fazia contrária ao comunismo, 
anarquismo e outros “males da modernidade”, levando adiante a orientação da Doutrina Social 
da Igreja e da concepção de classe enquanto Corpo que deve viver em harmonia, negando a luta 
entre as classes e instituindo essa luta como algo “abominável aos olhos de Deus”, como 
expressa o Manifesto do Episcopado Brasileiro.  
 No Nordeste Brasileiro os bispos também se articularam para a orientação dos fiéis 
contra os “males da modernidade” desde as primeiras décadas do século XX, por meio da Carta 
Pastoral Coletiva Sobre os Males da Actualidade de 1920, orientada pela Doutrina Social, a Igreja 
Católica no Nordeste afirma seus posicionamentos. Segundo Cavalcante Neto (2013, p. 124-125) 
a Carta Pastoral Coletiva “foi o primeiro documento católico que chegou às paróquias paraibanas 
com orientações muito claras sobre a questão operária e de condenação sistemática ao socialismo 
e às suas variantes, entendidos como „males atuais da sociedade‟”. Na Paraíba, o combate ao 
comunismo e o trato com as questões sociais por parte da Igreja Católica se desenvolveu também 
por meio dos periódicos.  
 O jornal “A imprensa” de responsabilidade da Cúria Metropolitana da cidade João 
Pessoa, foi fundado pelo primeiro bispo e arcebispo da Paraíba, Dom Adauto Aurélio de 
Miranda Henriques em 27 de maio de 1897. Com o intuito de propagar a fé e se aproximar dos 
fiéis, o jornal continha oito páginas, com publicação semanal e atingia boa parte das cidades da 
Paraíba na década de 1960, como nos mostra o próprio jornal:  
 

Cidades atingidas pela “A Imprensa” 
Capital (João Pessoa), Tambaú, Bayeux, Solânea, Bananeiras, Borborema, Serraria, Pilões, 
Maia, Sapé, Campina Grande, Cajazeiras, Itabaiana, Patos, Areia, Recife, Alagoinha, 
Pirpirituba, Esperança, Guarabira, Remígio, Gurinhem, Baía da Traição, Mamanguape, 
Mogeiro, Serra da Raiz, Pilar, Barra de Santa Rosa, Santa Luzia, Sumé, Rio Tinto, 
Araruna, Jacarau, Mogeiro, Alagoa Grande, STA. Luzia, Pombal, Rio de Janeiro, Malta, 
Piancó e Santa Rita” (A Imprensa, João Pessoa, 27 de maio de 1960, p. 7) 

 
 O alcance do jornal era expressivo e tratava sobre diversas questões, passeando pela 
política nacional e internacional, o futebol, a literatura e as próprias notícias de cunho religioso. A 

                                                           
2 “A REB (esta é sua abreviação) é uma revista de reflexão teológico-pastoral, de característica eclesial e inter-
religiosa, editada pelo Instituto Teológico Franciscano, RJ/Brasil (www.itf.org.br).  Desde 1941, em números de 256 
pg., apresenta contribuições de teólogos/as, de pastoralistas e de cientistas sociais da América Latina e do mundo, 
sobremaneira católicos e brasileiros” (REB: Revista Eclesiástica Brasileira. Instituto Teológico Franciscano. 
Disponível em: <http://www.itf.org.br/reb-revista-eclesiastica-brasileira>. Acesso em: 15 jul. 2018). 

http://www.itf.org.br/reb-revista-eclesiastica-brasileira
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frequência de um discurso anticomunista também se faz presente nas páginas deste jornal, 
demonstrando o combate intenso desses ideais.  

No meio rural, o surgimento das Ligas Camponesas incomoda muitos setores da 
sociedade, inclusive a Igreja Católica, que também usará as páginas do Jornal “A Imprensa” para 
deslegitimar o movimento, pois, diferente da Igreja, a orientação das Ligas Camponesas para o 
trato com as “questões sociais” é de luta. O combate as Ligas se desenvolve pela aproximação 
das mesmas com ideias “comunistas, subversivas e agitadoras”, onde, seu projeto de sociedade se 
distingue daquele proposto pela Igreja de harmonia social.  

O combate ao avanço das Ligas Camponesas por meio da Igreja Católica se desenvolveu 
de maneira mais expressiva com a criação dos Sindicatos dos Trabalhadores Rurais em diversas 
cidades da Paraíba, que ficaram conhecidos como Sindicatos dos Padres. Não apenas na Paraíba, 
mas em quase todo o Nordeste, a Igreja Católica desenvolveu equipes de sindicalização para 
orientar os trabalhadores rurais, unidos aos dois grandes movimentos de orientação rural, SAR e 
o SORPE.  

Os diversos mecanismos utilizados pela Igreja Católica para se aproximar dos 
trabalhadores, sejam eles urbanos ou rurais, tinham a característica de estarem em sintonia com a 
Doutrina Social da Igreja, demonstrando como o pensamento da Igreja e suas concepções 
teóricas influenciaram no desenvolvimento de organizações e movimentos que agiam em defesa 
de sua doutrina e da sua autoridade enquanto uma instituição religiosa. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 A atuação da Igreja Católica na Paraíba no combate ao comunismo e as Ligas 
Camponesas não se desenvolvem ao acaso. A modernidade traz para esta instituição uma 
estabilidade até então desconhecida, pois, o desenvolvimento de ideias que põem em risco a 
autoridade da Igreja Católica é um mal a ser combatido.  
 A reflexão teórica proposta nesta comunicação se faz pertinente para compreender a 
atuação da Igreja Católica no Brasil. Mesmo se tratando das especificidades da Paraíba da década 
de 1960, é perceptível que a orientação de parte da Igreja Católica para o trato com as questões 
sociais se fazem contínuas até este momento, tornando possível analisar os caminhos escolhidos 
por esta instituição para desenvolver no seio da sociedade seu projeto de sociedade e de 
harmonia social. 
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O FEMININO EM ORGULHO E PRECONCEITO (1813) DE JANE AUSTEN1 
 

Trícia Nunes Patrício de Araújo Lima2 
 
Resumo: Buscando estimular cada vez mais, as discussões sobre a mulher nas diversas instâncias 
de ensino, este trabalho buscou fazê-lo através da análise do feminino na literatura inglesa, 
especificadamente, Orgulho e Preconceito (1813) de Jane Austen. Discutindo-a através da perspectiva 
da História Social Inglesa, levando em consideração, ainda, as contribuições de Michelle Perrot 
sobre os estudos de uma emergente história das mulheres ao longo do século XX. Apenas uma 
mulher nascida no local e no momento em que Jane Austen nasceu poderia compreender a 
sociedade da forma como ela compreendeu e representá-la de forma tão complexa. Austen 
analisa e critica a sociedade em que viveu, e a forma como as mulheres eram criadas, bem como 
tudo o que estava mudando na sociedade posteriormente a dupla revolução. Discute questões 
relativas ao casamento, à educação, à herança e, especialmente, aos seus comportamentos. A 
importância de discutir tal temática hoje vem da percepção das injustiças e crimes que ainda 
acometem muitas mulheres por todo o mundo; a almejada igualdade entre os sexos ainda está 
longe de ser alcançada.  
 
Palavras-chave: Jane Austen; Orgulho e Preconceito; feminino. 
 
INTRODUÇÃO 
  

Através da discussão da obra Orgulho e Preconceito3 de Jane Austen (2008) procurou-se 
realizar, em linhas gerais, o mesmo que Chalhoub (2003) em Machado de Assis: historiador, ou seja, 
analisar, através da trajetória do autor(a) e de sua de obra literária, o contexto histórico a partir da 
seleção de temáticas específicas.  

Sua autora, Jane Austen, escreveu sobre seu próprio tempo; ela pode nos auxiliar a 
compreender como a mulher da época percebia suas contemporâneas e como se inseria nas 
demais relações sociais vigentes naquele contexto. Algo assim era extremamente difícil, já que era 
muito incomum mulheres escritoras nesse tempo do final do século XVIII e início do século 
XIX. 

Orgulho e Preconceito, cuja primeira edição ocorreu em 1813 na Inglaterra, foi escolhida para 
ser destrinchada neste trabalho, dentre as obras de Jane Austen, por inúmeras razões, sendo uma 
delas, o fato de se tratar de uma obra literária extremamente influente até os dias atuais. 

Apesar do abundante material já existente, os debates sobre os excluídos da história, em 
geral, ainda têm muito a descobrir. O tema do papel da mulher e do universo feminino tem sido 
cada vez mais discutido nos nossos tempos e não apenas na academia, mas na mídia, nas escolas, 

                                                           
1 Trabalho orientado por Regina Célia Gonçalves, professor adjunta do Departamento de História da UFPB para 
cumprir a exigência do departamento da apresentação de um trabalho de conclusão de curso. 
2 Graduanda em Letras Inglês pela UFPB. 
3 Escrita na Inglaterra no fim do século XVIII por Jane Austen, mas editada pela primeira vez e início do século XIX 
post-mortem. Mais precisamente, foi finalizado em 1797, mas publicado pela primeira vez em 1813. Austen nasceu em 
Steventon, em 1775, e faleceu em Winchester em 1817, e pertenceu a uma família nobre do ramo agrário. 
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no dia a dia. Contudo, mesmo com esses debates cada vez mais presentes e conquistas já 
alcançadas, a igualdade entre os sexos ainda está longe de se realizar. 

Por fim, o que seria ou significa ser mulher? Pode-se perguntar se há variações quanto ao 
que é “ser mulher” hoje. Significa, ainda, a mesma coisa do “ser mulher” em qualquer época? 
Este estudo aponta para uma resposta negativa. E em relação ao objetivo deste trabalho, de 
maneira geral, foi discutir a literatura como fonte para a produção do conhecimento histórico a 
partir da abordagem da questão da mulher e o universo no qual ela está inserida.  
 
AS PERSPECTIVAS E METODOLOGIAS 
 
História Social Inglesa 

A perspectiva marxista humanista ou história social inglesa, especificamente, será a 
vertente da história social que mais condiz com o presente trabalho. Esta seria uma história social 
que analisa o homem e suas relações sociais, acoplando tudo o que influa no social, desde o 
econômico até a cultura e a política. 

Segundo Castro (in: CARDOSO; VAINFAS, 1997), a história social inglesa é fortemente 
caracterizada pelos tipos de questionamentos realizados às fontes, tendo sempre como 
preocupação a compreensão da sociedade de forma ampla ou específica. Sobre alguns dos 
conceitos trazidos por essa linha, a autora ainda afirma que a experiência e a cultura são essenciais 
para os estudos que seguem por este caminho.  

Em relação à cultura, a história social inglesa a coloca diretamente associada às 
experiências e aos costumes, trata-se do convívio humano, os hábitos e as rotinas. Cultura seria, 
ainda, um conjunto de posturas, vivências e pensamentos compartilhados, bem como os 
símbolos que os cercam; este sistema é, ainda, regido por forças conflituosas, tendo em vista que 
podem ser utilizados para submeter uma classe à outra, resultando nestes conflitos. 

 
“Minha” história das mulheres 

Como Perrot (2013) coloca, o “minha” não é para indicar posse, mas sim porque esta 
história precisa ser reestudada e reescrita pelos agentes que a viveram: as mulheres. Segundo ela, 
as mulheres são escutadas e estudadas com frequência nos dias de hoje e já conquistaram um 
grande espaço em relação ao que era antes, contudo ainda é insuficiente e nem sempre foi como 
vemos no presente. 

Especificamente em relação à literatura, a autora afirma que esta é uma das fontes mais 
ricas e costumeiramente utilizadas, tal qual se propõe neste trabalho sobre Austen. Como fonte, a 
literatura ilustra o cotidiano, os “estados de mulher”, pois a escuta direta das “palavras de 
mulher” depende de seu acesso aos meios de expressão ao longo da História: o gesto, a fala, a 
escrita. 

 
Metodologias para o uso da literatura 

No que se refere à pesquisa histórica através da literatura é importante situar que esta 
fonte tem sido utilizada, geralmente, “para auxiliar o entendimento do universo cultural, valores 
sociais e experiências subjetivas de homens e mulheres no tempo. Podendo serem realizados na 
modalidade de estudos aplicados e/ou análises teórico-metodológicas” (FERREIRA in: 
PINSKY; LUCA, 2012, p. 61).  

Ainda segundo Ferreira (2012), para trabalhar com essa fonte, devem ser feitos alguns 
questionamentos, a exemplos de: o que ela representava no tempo em que foi escrita; como pode 
auxiliar a entender a sociedade na qual foi concebida; qual sua importância. 

É necessário esclarecer o gênero literário e a função da literatura à época que foi 
produzida, tendo em vista que deve ser relacionada às condições sociais e históricas dos escritores 
e, logica e igualmente, dos leitores. Neste trabalho em específico, o romance será o gênero 
literário a ser adotado, apresentando, contudo, outras influências.  
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Além dos questionamentos feitos à obra literária que se está trabalhando, serão 
igualmente importantes os que deverão ser realizados ao(s) autor(es), bem como às demais 
pessoas e questões envolvidas na produção de uma obra. Se faz necessário, ainda, ter leituras 
complementares, por exemplo: o que já foi produzido na História, Letras, estudos literários em 
geral, sobre os possíveis temas a serem tratados a partir de determinada obra e uma leitura de 
ampla bibliografia sobre o período da época do autor e da obra. A preocupação principal do 
historiador deve ser a busca pelo entendimento dos contextos históricos e sociais.  
 
OS CONTEXTOS E OS MOVIMENTOS 

 
Jane Austen e Orgulho e Preconceito pertencem ao contexto do final do século XVIII e início 

do século XIX. Esta condição de pertencimento a essa realidade, capacitou Austen para perceber 
certas características e peculiaridades desse universo, das ações e reações das mulheres de sua 
época.  
 
Movimento artístico 

Foi um período de grandes inovações e desenvolvimentos artísticos, que acontecem na 
mesma época em que a Revolução Industrial4 e a Revolução Francesa5, estes confirmam a 
hegemonia do sistema capitalista, e o controle paulatino e inexorável do poder econômico e 
político pela burguesia europeia. Houve uma expansão do público apreciador e consumidor da 
arte durante esse período de abundância graças a essa determinada classe em ascensão: a 
burguesia. 

A crescente facilidade das nações de se comunicarem entre si, também facilitou o 
intercâmbio das diferentes artes produzidas nos diferentes locais. Dentre estas artes, a literatura 
foi a que mais conquistou espaço, especialmente os romances, onde se enquadram grandes 
nomes como Jane Austen e as irmãs Bronté na Inglaterra. Entre as obras escritas por Austen, 
acha-se Orgulho e Preconceito. 

Segundo Hobsbawm, graças ao impacto desta revolução dupla, “os artistas eram 
diretamente inspirados e envolvidos pelos assuntos públicos” (2013, p. 403). Ele afirma, ainda, 
que “o elo entre os assuntos públicos e as artes é particularmente forte nos países onde a 
consciência nacional e os movimentos de liberação ou de unificação nacional estavam se 
desenvolvendo” (2013, p. 404), tal qual é o caso da Inglaterra. 

Sobre o público apreciador, consumidor e, em específico, leitor, Hobsbawm relembra que 
esse acesso era restrito à uma maioria dos letrados e às classes superiores e médias desse período, 
que vão impulsionando cada vez mais o crescimento desse mercado, especialmente no tocante 
aos romances e longas narrativas poéticas. 
 Com a eclosão de ambas as Revoluções e todos os motivos já explicados, na literatura, o 
gênero resultante e dominante foi o Romantismo. Os autores da época falavam sobre o que 
buscavam, contudo, no caso específico inglês, costumeiramente careciam de um conteúdo 
nacional. Em relação às características, o Romantismo combatia o termo médio e é possível 
perceber claramente esta ausência em Austen; não há nada mediano ao longo da obra, geralmente 
são bem decididas e/ou exageradas, sejam as histórias ou as personagens, apesar de não 
parecerem num primeiro olhar, são extremamente complexos.  
 O estilo não pode ser categorizado, simplesmente, como um movimento antiburguês, já 
que se iniciou como propaganda para a classe média, contudo como acabaram vencendo em 

                                                           
4 Movimento científico e tecnológico de avanço e desenvolvimentos das fábricas, especialmente de tecidos, na 
Inglaterra; levando a alterações radicais nos modos de vida das pessoas. Para mais, consultar: HOBSBAWM. Eric. A 
era das revoluções. Tradução: Maria Tereza Teixeira e Marcos Penchel. 31 ed. São Paulo. Paz e Terra, 2013. 
5 Movimento revolucionário e ideológico ocorrido na França que influenciaria todos os países europeus a lutarem 
pela democracia e igualdade de direitos para todos, independentemente de privilégios ou renda. Para mais, consultar: 
HOBSBAWM. Eric. A era das revoluções. Tradução: Maria Tereza Teixeira e Marcos Penchel. 31 ed. São Paulo. 
Paz e Terra, 2013. 
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ambos os movimentos revolucionários, pode-se dizer que o Romantismo se transformou em 
inimigo instintivo da burguesia. Deve-se isso, em parte, ao grupo majoritário que fazia parte dos 
românticos: jovens socialmente deslocados e alguns artistas profissionais; sobre isso e mais 
especificadamente o tipo em que se encaixa a obra de Austen, Hobsbawm ainda afirma que “(...) 
por trás do descontentamento dos românticos como jovens, como artistas, havia um 
descontentamento mais genérico em relação ao tipo de sociedade que surgia a partir da revolução 
dupla” (2013, p. 413). 
 Apesar de não ser bem definida a crítica que se fazia ao sistema burguês, ela foi 
significativa. Uma das principais críticas dizia respeito ao distanciamento do homem e da 
natureza: é visível esse lado bucólico nas obras de Austen, tendo em vista que, apesar de citar 
Londres com frequência, os cenários costumeiramente são campestres ou no litoral, locais menos 
movimentados à época, por consequência.  
 Havia, ainda, o estilo Bierdemeur dentro do Romantismo, que devia ao pré-romantismo; 
este era uma espécie de “classicismo doméstico acalentado pela intimidade da emoção e pelos 
sonhos virginais” (HOBSBAWM, 2013, p. 427). Novamente, a literatura será a grande porta de 
entrada deste estilo e o será através das mulheres, especialmente. Hobsbawm afirma, ainda, que o 
Romantismo adentra com facilidade na classe média pelo aumento dos devaneios femininos, pois 
o eram românticos por algumas músicas, pela arquitetura, pelo desejo de pertencer, mas em sua 
essência, a cultura burguesa não era romântica. 
  
Contexto inglês 

Em segundo lugar, se faz necessário perceber o contexto inglês, como a sociedade e as 
relações de produção estavam organizadas, para facilitar o entendimento do principal assunto 
tratado em Orgulho e Preconceito: o modo de se relacionar dos ingleses, com maior foco nas 
mulheres. 

A Inglaterra, assim como toda a Europa, fora fortemente influenciada pela dupla 
revolução que já foi citada anteriormente, não apenas nos movimentos artísticos, mas no 
cotidiano, na economia, na política; inclusive, foi a pioneira em ambos os processos 
revolucionários. Os cercamentos já estavam praticamente concluídos e os trabalhadores dos 
campos estavam, pouco a pouco, migrando para as cidades; o modo de vida rural estava sendo 
substituído pelo urbano; o sossego do campo pelo barulho das cidades.  

Foi um período de rupturas grandes e lentas, possíveis de serem percebidas ao ler as 
obras de Thompson6, por exemplo, sobre a classe operária inglesa. Mas, além dos costumes das 
classes mais baixas, como a vida dos mais abastados foi afetada? Como as vidas da classe média, 
dessa crescente burguesia, foram se constituindo e sendo alteradas? A obra literária da qual este 
trabalho se ocupa, ilustrará exatamente algumas destas mudanças na sociedade inglesa, 
especialmente a campestre.  

Londres tornou-se cada vez mais frequentada, mesmo em períodos em que 
costumeiramente era preferível que se estivesse no campo, devido ao calor das cidades nas 
estações mais quentes. A classe de comerciantes, especialmente, ocupava e ganhava cada vez mais 
espaço nas cidades e na política, paulatinamente. A burguesia, no final do século XVIII e início 
do XIX, não era ainda uma classe bem vista por alguns nobres; para estes, as riquezas deveriam 
vir de suas terras. Foi durante o longo processo da Revolução Industrial que a burguesia, foi 
ganhando espaço, lentamente, na alta sociedade. 

                                                           
6 Sobre este assunto, Thompson escreveu: THOMPSON, E. P. Costumes em comum. Tradução: Rosaura 
Eichemberg. 1 ed. São Paulo. Companhia das Letras, 1998. THOMPSON, E. P. Formação da classe operária 
inglesa. v1. Tradução: Denise Bottman. 6 ed. São Paulo. Paz e Terra, 2011. THOMPSON, E. P. Formação da 
classe operária inglesa. v2. Tradução: Renato Busatto Neto e Cláudia Rocha de Almeida. 2 ed. São Paulo. Paz e 
Terra, 2012. THOMPSON, E. P. Formação da classe operária inglesa. v3. Tradução: Denise Bottman. 2 ed. São 
Paulo. Paz e Terra, 2012. 
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Politicamente falando, a Inglaterra estava saindo do período Georgiano para entrar na era 
de ouro que seria o século XIX com a rainha Vitória à frente do governo. Foi um momento de 
investigação e estudos, graças às movimentações que haviam começado no século anterior e se 
estenderiam, ainda, por metade do século XIX. Paulatinamente a inserção do homem enquanto 
principal assunto para discussão e pesquisas; a família também vai conquistando cada vez mais 
espaço nestes estudos e o modelo a ser seguido seria o modelo da família real: tradicional e 
puritana, tal e qual a família da rainha e seu consorte à época. Levando, por consequência, a 
certos desdobramentos em relação à etiqueta e aos comportamentos das mulheres.  

Enquanto todas estas mudanças estão acontecendo, é possível perceber também a 
mudança de valores e de ideologias pelos quais a sociedade inglesa está passando e ainda irá 
passar nas décadas seguintes. O início da nova lógica capitalista será perceptível em algumas das 
personagens, não apenas femininas, mas também das masculinas.  

 
Contextos sociais 

As pessoas pertencentes à estas classes mais altas possuíam uma renda anual: 2, 5, 10 mil 
ao ano são exemplos de rendas consideradas, respectivamente, baixas, boas e mais do que 
suficientes. A classe essencialmente retratada na obra não necessita trabalhar, então é constante 
que buscassem a companhia uns dos outros, mesmo quando viajavam. 

Entra aqui, ainda, a discussão sobre uma questão primordial retratada em Orgulho e 
Preconceito: a questão da terra. A partilha das terras que ficavam de herança, se dava pelos 
herdeiros masculinos apenas. As mulheres tinham seu direito de herança como dependentes 
diretas de seus irmãos, geralmente o mais velho, que poderia(m) ou não, garantir sua 
sobrevivência até que se casassem, ou não o fizessem, em alguns casos; bem como da mãe viúva, 
caso ainda houvesse uma. Assim, as mulheres que não possuíam irmãos e eram filhas de 
cavalheiros, possuíam uma espécie de data limite para casarem-se sem que necessitassem “descer” 
seu padrão de vida, que seria enquanto o pai, provedor da casa e detentor das terras e rendas, 
estivesse vivo. 

Como em quase toda a história humana, haviam algumas regras sociais específicas de cada 
época, nesta, especificamente, haviam as que ditavam como se davam os casamentos entre os 
mais abastados, por exemplo. A principal delas era a observação das relações pessoais: quem 
apresentava ligações com pessoas em melhor situação de vida, berço e renda. Quase sempre 
ocorria a busca por um casamento com alguém em uma melhor situação de vida. Algumas das 
moças preferiam esperar e não aceitavam uma primeira proposta eventual de um bom cavalheiro 
e tentavam casar por amor; outras buscavam uma união de ambas as coisas; já umas não faziam 
questão do casamento por amor e buscavam apenas manter a situação confortável em que já 
viviam ou melhorá-la, se possível. 

Havia regras para visitas, horários, convites, debutar na sociedade e conhecerem possíveis 
pretendentes: as mais novas não deveriam fazê-lo enquanto as mais velhas não estivessem 
casadas ou, em alguns casos, até atingirem certa idade, entre 16 e 18 anos. No que diz respeito ao 
processo para poderem casar-se, a educação era primordial: as senhoritas apenas conseguiriam 
bons maridos se fossem educadas e agradáveis o suficiente para atraí-los e desposa-los. Eram 
educadas em casa até que fossem mais velhas e lhes fossem fornecidas uma acompanhante que 
seria responsável pela sua educação no seio da sociedade, além da educação formal: como se 
portar, falar, andar, vestir-se diante de seus iguais ou servos. O máximo de conhecimento que 
lhes pudesse ser ensinado, o deveria: instrumentos, canto, oratória, línguas, leitura, dança. 
 No entanto, qual é o espaço da mulher neste período em que a autora viveu e escreveu? 
Ao final do período de maiores mudanças, aquelas que haviam lutado lado a lado com os homens 
por seus direitos, os viram, na Inglaterra, serem postos de lado e foram obrigadas a retornar aos 
lugares que ocupavam anteriormente. Na Inglaterra, segundo Falbel (apud COSTA, 2015), houve, 
inclusive, uma obra inglesa de autoria de Mary Wollstonecraft chamada A vindication of the rights of 



 

e-ISSN: 2359-2796, v. 18, n. 1, 2018. XVIII Encontro Estadual de História – ANPUH-PB 

 

610 

woman que incitava as mulheres a lutarem para ter os poucos direitos que haviam sido adquiridos, 
de volta a elas.  

Contudo, a revolução burguesa consegue manter o lugar que as mulheres vinham 
ocupando até então. Elas passavam da responsabilidade do pai para a do marido, exceto aquelas 
que necessitavam trabalhar. Estas trabalhavam desde cedo para juntar um dote que lhes 
garantisse um bom marido, já que dificilmente um homem conseguia casar com uma mulher 
acima dele hierarquicamente, pois seria motivo de vergonha e embaraço para a família da moça 
não conseguir casá-la com um cavalheiro igual ou acima dela na pirâmide social. 

Havia uma grande demanda de mão de obra e, igualmente, uma enorme oferta, o que 
levava ao seu barateamento; por consequência, algumas delas buscavam a renda que necessitavam 
na prostituição quando não o conseguiam como costureiras ou criadas. Desde o início da história 
da humanidade, as sociedades que permitiram o total acesso a qualquer saber às mulheres são 
vistas em extremamente raras ocasiões, esta situação começa a mudar exatamente no período em 
que Austen viveu. O acesso a arte não foi fácil para elas. Escrever não foi fácil para elas.  

Tudo isto contribui para auxiliar na percepção da função e do papel das mulheres 
retratadas por Austen, não apenas em Orgulho e Preconceito, mas em suas demais obras também. Na 
verdade, qual(is) a(s) mentalidade(s) da(s) mulher(es) da época em que ela viveu? É possível 
perceber o início do movimento da tomada de consciência feminina e do lugar que ocupam na 
sociedade, através de certas características destas mulheres. 

 
A vida de Jane Austen 

Em relação à Jane Austen, sua importância para o romance e a literatura inglesa foram 
imprescindíveis, contudo não se deve cair no erro de tentar encaixa-la em um estilo específico. 
Haverá, em sua obra, características, as mais diversas, tanto do que viria a ser o Romantismo 
como do movimento artístico do século anterior. Anthony Burgess afirma que “como primeira 
mulher que se tornou romancista importante, [Jane Austen] está acima dos movimentos clássico e 
romântico: em certo sentido, preenche a lacuna entre os séculos XVIII e XIX, mas não pode ser 
enquadrada em nenhum grupo – ela é única.” (apud COSTA, 2015, p. 65). 

Não se sabe muito sobre a autora. Segundo Costa (2015), Jane Austen nasce em 
Steventon, Hampshire, em 16 de dezembro de 1775 e foi a penúltima de oito filhos; seus pais 
foram George Austen (1731-1805) e Cassandra Leigh Austen (1739-1827). Pertence a uma 
família que está no meio da pirâmide social, nem pertencente à alta nobreza, tampouco às classes 
mais baixas. Pertence a este meio indefinido da pirâmide que está passando por mudanças neste 
período revolucionário. Quase casou-se, mas rejeitou a proposta no dia seguinte. Além disso, teve 
intenso contato com a leitura desde muito nova, tendo em vista que seu pai mantinha um 
internato para garotos. 

Poucas mulheres dessa época optaram por não se casar, menos ainda não o fizeram e 
ainda foram escritoras. Sua produção era segredo absoluto desde a época em que ainda era viva, 
pois nesta época, a escrita lhes era permitida apenas para uso doméstico, não é à toa que Austen 
foi a primeira a fazê-lo e publica-lo. Retratar os costumes da época sob a ótica essencialmente 
feminina tanto pelo autor como pelo personagem, fazem desta obra e sua autora, essenciais para 
auxiliar em tal compreensão.  
 
Sinopse de Orgulho e Preconceito 

A obra é escrita neste contexto já explicado e, de forma bastante sintetizada, Orgulho e 
Preconceito ilustra os caminhos de certa parte da sociedade inglesa, especialmente das mulheres, 
que tentam manter ou ascender de padrão de vida, através do casamento. Apresenta também 
como ocorriam as relações entre determinadas famílias que ocupam diferentes funções e 
possuem importâncias diversas nesta mesma sociedade. 

Há famílias como os Darcy e os De Bourgh que fazem parte da aristocracia. Há algumas 
que estão ascendendo socialmente graças à indústria e ao comércio, cada vez mais lucrativos, 
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como os Bingley e os Gardiner. Outras, residentes em Meryton, povoado onde vivem muitas das 
personagens femininas da obra, tentam manter o local que já ocupam na pirâmide social como os 
Bennet e os Lucas, pertencentes a uma aristocracia rural diversa e decadente economicamente. 
Há, ainda, os Phillips, por exemplo, cujo chefe da família é um profissional letrado, um 
advogado, mais especificamente. Além das próprias figuras das criadas da propriedade de 
Longbourn e a governanta de Pemberley, que nos possibilitam visualizar brevemente como era a 
relação entre servos, inquilinos e senhores.  
 A chegada do sr. Bingley e convidados na vizinhança de Meryton em Hertfordshire, 
suscita muitos burburinhos à medida que ele e seu grupo são apresentados à sociedade local. Ao 
perceber um crescente interesse do amigo pela srta. Bennet mais velha, Jane, o sr. Darcy, amigo 
próximo do sr. Bingley, aconselha-o a não dar continuidade com a corte, tendo em vista que ele 
não percebia uma grande afeição por parte da moça e tampouco esta possuía boas relações que 
valessem a pena de se contrair um casamento. Depois desse conselho, todos os residentes em 
Netherfield Park, residência do sr. Bingley, partem às pressas para Londres. 

Enquanto tudo isto acontece, o sr. Bennet recebe uma correspondência de seu primo sr. 
Collins, o futuro herdeiro de Longbourn, em busca das pazes que nunca foram possíveis 
enquanto o antigo sr. Collins estava vivo; afirma ainda que tem interesse em reparar o mal que 
seria feito às srtas. Bennet quando o sr. Bennet falecesse. Esse contato gerou grande curiosidade 
em Longbourn sobre como o futuro herdeiro pretendia fazer tal reparo. Sabendo pela sra. Bennet 
previamente do provável compromisso entre a srta. Bennet mais velha e o sr. Bingley, o sr. 
Collins visa pedir Lizzy em casamento e assim o faz; contudo, é recusado veementemente. Em 
busca de uma esposa por aconselhamento de sua patrona, lady Catherine De Bourgh, acaba por 
propor à Charlotte Lucas, melhor amiga de Lizzy.  

Após o grupo de Netherfield ir embora, Lizzy e o sr. Wickham, um dos oficiais da milícia, 
que até então mantinha-se afastado dada a situação de desconforto entre ele e o sr. Darcy, graças 
a problemas do passado, começam a se aproximar. Ao passo que surge uma dama com uma 
herança de 10 mil libras, srta. Mary King, o sr. Wickham tem suas atenções desviadas 
convenientemente para esta dita dama. Jane parte para Londres em busca de mais notícias sobre 
o sr. Bingley, para ficar hospedada na casa dos tios, o senhor e a senhora Gardiner. Lizzy parte 
pouco depois para visitar o senhor e a senhora Collins em Hunsford, Kent. Lá chegando conhece 
a tia do sr. Darcy e patrona do sr. Collins, lady Catherine De Bourgh, aristocrática dona da 
imensa propriedade de Rosings Parks; conhece também o coronel Fitzwilliam que estava a 
acompanhar o sr. Darcy, seu primo, em uma visita à tia de ambos, para surpresa de Lizzy.  

Charlotte e Lizzy, por consequência, suspeitam dos modos do sr. Darcy para com esta 
última durante sua visita em Rosings e suas suspeitas provam-se verdadeiras quando ele lhe 
propõe casamento. Contudo, as oposições de Lizzy são fortes: a situação pela qual fez sua irmã 
passar, de sofrer por um amor e uma alegria que não deveriam ter-lhe sido negados; bem como a 
injustiça que cometeu com o sr. Wickham quando deveria ter lhe passado a propriedade que o 
antigo sr. Darcy havia lhe designado para que se juntasse à ordem religiosa. Assim, Lizzy retorna 
para casa, em Longbourn, sem esperanças de que o sr. Bingley ainda pudesse falar novamente 
com sua irmã, já que até saber do que o sr. Darcy e as irmãs de Bingley haviam feito, ainda 
mantinha alguma fé no relacionamento de Jane e Charles. 

Lydia, filha caçula dos Bennet, parte com o regimento do coronel Forster para Brighton, 
como acompanhante pessoal da sra. Forster. Já Lizzy é convidada a acompanhar seus tios, os 
Gardiner, à região dos Lagos, próximo de Pemberley, em Derbyshire. Os tios insistem em visitar 
a propriedade de Darcy, uma das mais belas, vastas e ricas da região; contudo, lá chegando 
encontram-se com o Darcy em pessoa, que antecipou sua chegada, e com um grupo de 
convidados, alguns destes bem familiares à Lizzy. Foi muito cortês e gentil com Lizzy e seus tios, 
nem parecendo ser a mesma pessoa.  

Ficam cada vez mais próximos, o sr. Darcy e Lizzy, esta chegando até a conhecer a srta. 
Darcy e visitar Pemberley algumas vezes; este processo é interrompido pela chegada de uma carta 
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de Jane afirmando que Lydia havia fugido de Brighton com o sr. Wickham, solicitando que seu 
tio retornasse para juntar-se ao sr. Bennet em Londres para auxiliar na busca por Lydia. Após 
alguns dias de uma enorme angústia, o sr. Bennet já havia, inclusive, retornado ao lar, lhes chega 
uma correspondência do sr. Gardiner afirmando tê-los encontrado e que havia firmado alguns 
acordos com Wickham para que ele casasse com Lydia, e reparasse a honra dela e a de toda a 
família.  

O que se descobre quando os recém-casados chegam à Longbourn, é que quem os 
encontrou e pagou o dote de Lydia, e as despesas do casamento, foi, na verdade, o próprio 
Darcy. Lydia deixa escapar um comentário sobre ele estar presente na cerimônia e Lizzy tira suas 
dúvidas com sua tia, a sra. Gardiner, sobre o que realmente aconteceu quando Lydia e Wickham 
foram encontrados, e ela lhe confirma o que sua irmã caçula havia deixado escapar.  

Algum tempo depois de o senhor e a nova senhora Wickham partirem para o norte para 
que este assumisse uma nova patente no exército, surge a notícia de que o sr. Bingley estaria 
retornando para ocupar Netherfield Park novamente. Não tarda muito após sua chegada para que 
ele faça uma visita à Longbourn, acompanhado de Darcy. E, enfim, oferece à Jane a sua mão em 
casamento, a qual esta aceita pronta e felizmente. 

Uma última surpresa é apresentada antes do desfecho da personagem principal: uma visita 
de lady Catherine De Bourgh à Longbourn para ter com Elizabeth uma conversa sobre seu 
sobrinho, o sr. Darcy. Se Lizzy estava ou não noiva dele, ela exigia saber; caso o estivesse, a faria 
desistir de tal, e se não o estivesse, deveria prometer que nunca o ficaria. Ao que Lizzy responde 
que não está noiva dele, mas que nunca faria tal promessa e, assim, lady Catherine vai embora 
contrariada e raivosa. 

Em uma das visitas de Bingley à noiva, Darcy, que havia retornado repentinamente, o 
acompanha até Longbourn e numa caminhada até Meryton, Lizzy lhe agradece por tudo o que ele 
fez por Lydia e pela família dela, inclusive conversando com Bingley para reconsiderar seus 
sentimentos para com Jane. Ele lhe afirma que tudo foi feito pensando exclusivamente nela e que 
sua conversa com lady Catherine lhe deu esperança, mas que se os sentimentos dela sobre ele não 
tivessem mudado, ele nada mais falaria sobre o assunto. Ela lhe responde que mudaram 
totalmente, são praticamente o oposto do que eram.  

Assim, Darcy pede autorização ao sr. Bennet para casar-se com Elizabeth, a qual lhe é 
concedida de bom grado. Contudo o sr. Bennet pergunta a Lizzy se é isso mesmo que ela quer, 
dada a opinião que todos têm sobre ele ser orgulhoso e preconceituoso. Após Lizzy lhe esclarecer 
toda a história sobre o arranjo para o casamento de Lydia, o sr. Bennet lhe concede a permissão, 
verdadeiramente; não poderia abrir mão de sua filha preferida por alguém que não estivesse a sua 
altura.  
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Assim, agora que já foram apresentados alguns aspectos dos personagens e da história da 

perspectiva das autoras, pode-se afirmar que é possível compreender a percepção de uma mulher 
representativa daquela sociedade sobre certas temáticas, através da obra e das personagens nela 
inseridas. A maneira como Austen discute o casamento, a educação das mulheres, a honra, o 
convívio entre elas, as relações que podiam ser estabelecidas na época, e por último, mas não 
menos importante, os criados e a governanta dos De Bourgh: estas presenças citadas e, ao 
mesmo tempo, ausentes; tudo isto só é possível porque ela nasceu e viveu naquela época do final 
do século XVIII e início do XIX, pertencente a uma dita “classe média”, nem aristocracia, nem 
servos. Ela exibe a complexidade do momento através de suas personagens, sejam femininas ou 
masculinas, graças às peculiaridades que cada um deles apresenta. 

As personagens que mais chamam a atenção e representam a época são Lizzy e Lydia, os 
opostos de uma mesma família. Enquanto Lizzy apresenta um quê de inteligência, sarcasmo e 
obstinação, mas que, por outro lado, acaba tendo o seu “felizes para a sempre” e adequa-se bem 
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aos padrões da época. Já Lydia, assim como Kitty, representam a nova geração que está por vir. 
Os valores estão mudando de acordo com os valores da burguesia: o consumismo e o 
individualismo são exemplos fortes disso. Juntas, são as duas mais novas e extremamente 
próximas em idade. Jane representa a ingenuidade de um período anterior à dupla revolução e 
que logo iria desaparecer com a mudança dos tempos. Mary representa, ainda, aquelas que 
acabavam, de alguma maneira, por um motivo ou outro, não se encaixando no padrão da 
sociedade e que, tampouco, conseguiam fazer-se serem notadas por isto; diferentemente de suas 
duas irmãs mais novas, que igualmente não se encaixavam, como Jane e Lizzy, mas acabavam por 
chamar a atenção mesmo que não quisessem, dado os modos que tinham para estabelecer 
relações na sociedade, como Kitty e Lydia.  

É possível perceber, através da obra e das estratégias utilizadas por todas elas, quais as 
vivências que as mulheres do período devem ter tido, mesmo que na obra sejam ficcionais. Lizzy 
recusa a casar-se com um homem apenas para satisfazer a mãe e garantir não apenas o seu 
sustento, mas de todas as suas irmãs, já que, se tivesse se casado com o sr. Collins, seria a futura 
dona de Longbourn. Mas acaba por casar-se com um homem inúmeras vezes mais rico e mais 
influente que o sr. Collins. Jane consegue realizar seus sonhos e vontades ao desposar o sr. 
Bingley, por quem vinha lutando desde o início do enredo; não sem antes enfrentar a realidade de 
que as irmãs dele nunca tiveram uma verdadeira estima por ela e a vinham enganando desde que 
a conheceram. Lydia arquiteta sua fuga com o sr. Wickham e, apesar das dores de cabeça que deu 
a todos, consegue galgar o caminho até seu objetivo de tornar-se a esposa de um oficial bonito e 
bem apresentável. Mary e Kitty ficam para trás, em Longbourn, à espera de algum pretendente 
que as quisesse desposar. Charlotte é outra personagem bem incomum, que consegue mais do 
que o esperado, para quem tinha uma idade tão avançada7, ao casar-se com o sr. Collins e 
conseguir tornar-se a futura senhora de Longbourn no lugar da sra. Bennet; defende firmemente 
não precisar de um grande amor, que deseja apenas “um lar confortável” para viver, pois já sabe 
que é um peso para os pais sustentarem. O quão significativo pode ser o seu posicionamento, 
tendo em vista que os casamentos por amor eram incomuns para as classes mais altas, é uma 
questão a ser levada em conta.  

O que dizer das ausências? Há um outro romance ficcional, bem mais contemporâneo, 
que se propõe a, exatamente, contar a história de Orgulho e Preconceito pela ótica dos criados. Trata-
se de As sombras de Longbourn8, bastante enriquecedor para auxiliar no entendimento das 
mentalidades destas figuras que são tão pouco enfatizadas por Austen ao longo de seu romance. 
No que depender da obra de Austen, ela deixa muitos questionamentos em aberto no que diz 
respeito ao desvendamento destas pessoas. 
  Enfim, no que diz respeito a relevância deste trabalho foi das mais significativas. A 
começar pela temática escolhida. Discutir as mulheres é, ainda, muito necessário, e se mostra cada 
vez mais, dados os acontecimentos que assistimos diariamente. Mai do que discutir a presente 
temática na academia, se faz importante que seja discutido, através de toda a História e com o 
auxílio das mais diversas fontes, nas escolas de ensino fundamental e médio. Porque será através 
da educação das gerações futuras que poderemos esperar melhores coisas para o nosso país, para 
o mundo, tal e qual uma das funções da ciência histórica. 
 Por fim, o século XIX por ser a chave para compreender o sistema em que vivemos hoje, 
o capitalismo. Estudar o dito período é fundamental para perceber como ele se formou, 
consolidou e expandiu-se; devendo fazer parte de nossa reflexão diária como viver com dignidade 
em meio a esse modo de produção que submete tantos a sobreviverem com tão pouco. 
 

 
 
                                                           
7 Tinha 26 anos de idade, a qual já era considerada uma idade avançada para conseguir um marido.  
8 BAKER, Jo. As sombras de Longbourn. Tradução: Donaldson M. Garschagen. São Paulo. Companhia das 
Letras, 2013. 
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ENTRE CANÇÕES PARA ROER: DO HOMEM VITIMADO À INGRATA 
CRIATURA (1970-1990) 

 
Maria Valdenia Felix dos Santos1 

 
Resumo: Este artigo pretende dar visibilidade a uma sonoridade do gênero brega, que 
costumeiramente encontra-se em meio a reuniões de amigos e bares, onde se pode encontrar 
adeptos da prática de roedeira, a tão conhecida “dor de cotovelo” para os nordestinos. O 
objetivo, dar-se então em analisar a dor masculina exposta nessas canções, onde o masculino é 
divulgado como vítima do relacionamento, e o feminino é colocado enquanto uma criatura 
ingrata. Como aporte teórico-metodológico, escolhi as contribuições de Maria Izilda de Matos, 
no que tange especialmente, o emprego da concepção negativa do feminino e vitimização do 
masculino. Para emoldurar essa pesquisa, trago análises musicais dos interpretes Júlio Nascimento 
e Lindomar Castilho. Tendo feito um levantamento discográfico desses interpretes nas décadas 
de 70, 80 e 90 do século XX, para assim, obter uma melhor escolha nas músicas trabalhadas. 
Nessas canções é notório a colocação do masculino no espaço de debilidade, causada pois, pela 
falta de compreensão de um feminino, que acaba por aparecer na condição daquela que não 
reconhece, o bem que lhe foi ofertado dentro da relação, e essa falta de compreensão, resultando 
muitas vezes no término do relacionamento. 
 
Palavras-chave: Músicas para roer; Dor de cotovelo; Vitimização mas 
 
INTRODUÇÃO 

 
Só Deus sabe o quanto estou sentindo agora 
Ai quem me dera, se eu pudesse lhe abraçar 

Pelas madrugadas eu chamo seu nome 
Desesperado eu não consigo nem dormir 

Rolo a noite inteira em nossa cama 
E vejo o outro dia amanhecer  

Por que, por que a minha vida é sofrer?  
Viver sem ela, para mim, não é viver2. 

 
É com esse masculino dotado de dor exposto nas canções, que me deleito a 

problematizar. Aqui apresento músicas que trazem a explicita dor do masculino, entrando em 
extrema melancolia e muitas vezes, nessas composições vem à tona o desejo em tirar a vida do 
feminino traidor. Culpando-a por toda sua tristeza, se colocando então no lugar de vítima.  
 O cantor e compositor Odair José, no documentário “A censura é Brega” (2016), diz optar 
por cantar histórias baseadas em uma realidade, aquilo que o povo vive, e então dessa forma 
acabaria por ganhar espaço no meio musical,  

 

                                                           
1 Mestranda no Programa de Pós-graduação em História da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). 
Graduada em História pela Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), campus III  
2 Música “Viver sem ela”. Júlio Nascimento, 1995. 
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[...] eu sempre escrevi sobre o dia a dia das pessoas, eu sempre nas minhas letras, 
eu me lembro que em 69 pra 70, eu convivi com Rauzito, num período de uns 
dois anos na CBS, que é o Rau Seixas que as pessoas conheceram mais tarde, e a 
gente tinha uma preocupação de que forma a gente poderia fazer o trabalho da 
gente ganhar espaço, ser percebido, e tanto eu quanto ele nós sabíamos que 
tinha que ser através das letras, que tipo de letra? Uma letra com mais realidade, 
falando da realidade3. 

 

  Ou mesmo, eu conto o que as pessoas gostam de ouvir, “Eu canto o que o povo quer, eu canto 
o que o povo diz”4, como coloca Lindomar Castilho em uma de suas canções. Dessa maneira, as 
canções que analisarei, trazem essa proposta colocadas enquanto o canto de realidades, 
evidenciando que o espaço nessa pesquisa é ampliado para além do físico, adentrando para o 
campo das sensibilidades. Dessa forma, vejo o corpo como um universo de sentimentos e 
subjetividades, podendo investigar isso a partir de letras musicais. 
 Dito isto, pretendo analisar a dor do masculino apresentada nessas canções, comumente 
conhecidas por bregas ou mesmo românticas, observando o masculino posto como vítima do 
relacionamento, e o feminino colocado enquanto uma ingrata criatura. Fora feito análise de 
algumas composições interpretadas pelo Júlio Nascimento e o Lindomar Castilho, onde é 
possível encontrar a sensibilidade refletida nas composições, pondo aquele que fala padecedor da 
relação. 
 
METODOLOGIA 
 
 Para tecer esse trabalho, busquei averiguar dores do masculino, expostas em composições 
que dão margem para questionamentos, a partir de um levantamento discográfico dos cantores já 
mencionados. Analisando também o espaço de construção do masculino sensível através da fonte 
sonora. Com foco em canções que aludem para a dor da traição, a dor da desilusão e honra 
manchada. 

Harmonizo com o referencial teórico de sensibilidade exposto por Pesavento (2007, p.9), 
 
As sensibilidades são uma forma de apreensão e de conhecimento do mundo para além 
do conhecimento científico, que não brota do racional ou das construções mentais mais 
elaboradas. Na verdade, poderia-se dizer que a esfera das sensibilidades se situa em um 
espaço anterior à reflexão, na animalidade da experiência humana, brotada do corpo, 
como uma resposta ou reação em face da realidade. 

 
Dessa maneira, o espaço das sensibilidades nascida do corpo, frente a uma face de 

realidade, o masculino exprime seu desejo pela liberdade de sentimentos nas canções. Os padrões 
educativos que ensinavam ao homem não chorar e não demonstrar sua dor nas três últimas 
décadas do século XX, apareciam livremente nas composições musicais, sendo estes sentimentos 
reprimidos e sufocados desde as décadas de 40 e 50, podendo mostrar-se com sinceridade apenas 
em canções e poesias como coloca Matos (2001, p.52),  

 
Tornava-se difícil para os homens falar de seus medos, inseguranças e fantasias, não 
deviam se queixar de insatisfações ligadas ao terreno afetivo, ocultar os sentimentos, 
reprimir, agüentar, suportar a dor, não exprimir fraquezas, inseguranças e 
vulnerabilidades. Uma instância pública em que ao homem se permite falar com 
sinceridade sobre seus sentimentos com relação à mulher, confessando suas angústias, 
medos, fraquezas, dores e desejos, era a poesia e a música e, de forma invertida, o 
humor. 

                                                           
3 Parte da entrevista de Odair José para o Documentário “A censura é Brega: Música popular romântica e a ditadura 
militar”, este é documentário produzido por Marcello Maximiano no ano de 2016, onde trás entrevistas com os 
cantores e compositores, Odair José, Luiz Ayrão e Agnaldo Timóteo, relatando sobre a produção de suas canções e a 
censura das letras no período da Ditadura Militar. 
4 Parte da música “Eu canto o que o povo quer” Lindomar Castilho. 
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A emoção masculina, as dores, angustias, tornaram-se suporte de análise, por aparecerem 

claramente nas canções aqui estudadas tais atributos. Sendo sobre essa análise musical e discussão 
teórica que caminha no meio das sensibilidades, subjetividades e masculinidades que me debruço.  
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A mulher desalmada e o homem sofredor 
  

O cantor e compositor Júlio Nascimento5, ofereceu alguns achados, para esse trabalho, 
entre eles, quero começar com o caso da música “Dinalva”. A história de um flagrante de traição, 
“Eu vivia tão feliz Dinalva, mas você estragou tudo”6. Assim começa a fala de um dos vídeos 
dessa canção. Ao escutar esta frase, de imediato observo a colocação do “Eu”, masculino, feliz, e 
o “você”, enquanto concepção negativa do feminino em questão, que seria Dinalva. Se nas 
canções de Lupicínio Rodrigues e Vicente Celestino, Maria Izilda de Matos (2000, p.96) afirma 
que,  

 
[...] o comportamento feminino aparece dotado de diferentes significados, 
geralmente negativos e desqualificadores. Assim, a mulher como um ser 
essencialmente perigoso, duvidoso, instável, volúvel e falso. Os versos 
denunciavam a duplicidade feminina: sob aparência frágil e dócil, ocultava-se a 
falsidade e ingratidão.  

 

Nas músicas aqui analisadas esses adjetivos atribuídos ao feminino, são cada vez mais 
evidenciados. Passeemos então pela composição de “Dinalva”: “Eu sei que a minha vida vai 
mudar/ Porque a mulher que eu amava ela me deixou/ Eu agora só vivo sofrendo/ Bebendo em 
bar em bar”, não é difícil perceber a imposição de culpa pelo sofrimento, atribuído a mulher. A 
música continua e logo é anunciado a traição: “Um dia, eu sai de minha casa/ E voltei sem 
ninguém perceber/ Quando eu cheguei na porta da minha casa/ Eu escutei a minha esposa 
gemer”. Essas são as palavras utilizadas pelo compositor para situar o ouvinte do que estava 
ocorrendo dentro de sua residência. 
 É a mulher quem é anunciada em primeira mão e não o seu amante. Quando diz que, 
“Minha mulher estava gemendo/ Estava gostando da transação”, ao flagrar os dois a canção 
anuncia a reação, onde o rapaz cumplice da traição, sem alternativas chora com as calças na mão, 
e a mulher ao se perceber diante do esposo com uma arma, começa a rezar. Sendo esta uma 
composição musical, assim como na música muitos casos acabam por ocorrer deste modo, isso 
quando de fato existe a traição, pois gostaria de relembrar o caso de Eliane Grammont, que não 
fora comprovado traição da parte dela, ainda assim fora acometida com este masculino de arma 
nas mãos.  
 A estrofe posterior diz,  

 
[...] Ah! Eu fiquei agitado/ De arma nas mãos.../ Quando eu fui atirando/ Olhei 
direito, pois era meu irmão/ Ele pediu chorando, para mim não atirar...Ele 
mesmo me falou/ Essa sua mulher é quem vem me procurar/ Ele mesmo me 
falou/ Sabe meu irmão o que ela falou pra mim/ Que você tinha ido viajar/ E 
não ia mais voltar. 

 

                                                           
5 Nordestino, nascido em Colinas, cidade do estado do Maranhão, teve seu primeiro CD lançado em 1991, desde 
então, tamanho foi o sucesso entre os apreciadores do gênero brega que este todos os anos seguintes laçou novos 
CDs, havendo anos com mais de um lançamento, como foi o caso de 1995, 2004, 2008 e 2015. Em toda sua carreira 
tendo passado apenas um único ano sem lançamento de CD, que fora o ano de 2014. No caminhar dessa pesquisa, 
fui agraciada com o encontro do Júlio Nascimento, pois suas canções trazem ao ouvinte em sua maioria, histórias de 
traições feminina, estando o masculino no lugar de vítima. 
6 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=_OHSeWW0mLs acesso 02/01/2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=_OHSeWW0mLs
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A organização dessa estrofe é sem dúvida, bastante atraente aos olhos de um pesquisador. 
Com a propagação da utilização de uma arma por parte daquele que se vê traído, é possível então, 
observar o que é colocado por Eronides Araújo (2016, p. 129): “a violência masculina sobre a 
mulher, no caso da infidelidade, é uma forma de praticar a defesa da honra, no caso, a honra 
masculina”. Essa honrada lavada pela violência, continuou presente mesmo quando a prática fora 
considerada ilegal. 
 Nessa canção aqui analisada, é possível observar a naturalidade com que é posto essa 
violência, tendo em vista que é o fato de ter percebido ser o seu irmão o agente da traição que lhe 
faz repensar em apertar o gatilho, e não o amor que este sentiria por sua amada. Pois se fosse essa 
a única interpelação, talvez fosse preferível uma bala no peito daquela que se diz amar. Partindo 
para uma realidade além da música, “muitas são as histórias de homens traídos que usam da 
violência para defender a honra masculina. Ou mesmo, enquanto defesa momentânea de uma 
paixão traída, dando margem a inúmeros crimes passionais. Além disso, esse discurso contribuiu 
para naturalizar a violência do homem contra mulher e qualificar a prática da agressão, em 
situação de traição feminina” (ARAÚJO, 2016, p. 129). Nesse caso, como já mencionado, se 
canta o que o povo quer, e o que o povo diz, essa seria mais uma das muitas interpretações de 
casos de traição. 
 Ainda na mesma estrofe, a canção usa o verbo “atirar” no gerúndio, quando percebe que 
era o seu irmão, o que curiosamente nos deixa a dúvida se este os matou ou não, “Quando eu fui 
atirando/ Olhei direito, pois era meu irmão”, subtende-se que ao perceber ser seu irmão, este 
haveria repensado em o que fazer, aliás é no início da canção onde teremos essa resposta, “A 
mulher que eu amava/ Ela me deixou/ Eu agora só vivo sofrendo/ Bebendo de bar em bar/ 
Meu Deus se a Dinalva não Voltar/ Sou capaz, até de me matar”, é aqui onde se percebe que o 
ato não fora concretizado, já que bem no início da canção ele anuncia o desejo pelo retorno de 
Dinalva, subtendendo também que todo esse ocorrido pode ter acontecido a um certo tempo, já 
que a posteriori, este tivera tempo para sofrer e viver perambulando bebendo de bar em bar, ao 
ponto de querer ela de volta.  
 É de possível análise uma ressignificação de práticas masculinas, tendo em vista que 
mesmo a culpando por toda sua dor, a canção traz o desejo do retorno da amada. A mesma que o 
traiu, é a mesma que este apontou uma arma. O fato é que não há como saber o que tivera 
acontecido depois da justificativa de seu irmão, nem com Dinalva, nem com o caminhoneiro 
(irmão do esposo de Dinalva). Contudo, sabe-se que esta foi embora. É possível que ninguém 
tenha saído fisicamente ferido. Gostaria de trazer a justificativa utilizada quando pegos pelo 
flagrante: “Ele pediu chorando/ Para mim não atirar.../ Ele mesmo me falou/ Essa sua mulher/ 
É quem vem me procurar”. Novamente a culpa é depositada no feminino, nesta canção podemos 
analisar essa culpabilidade por dois momentos, o primeiro sendo colocado por aquele que sofrera 
a traição quando diz “a mulher que eu amava/ Ela me deixou/ Eu agora só vivo sofrendo”, ou 
seja, a culpa de todo o seu sofrimento é da mulher assim como a culpa da traição também é 
colocada para a mulher.  
 Havendo falado da música “Dinalva”, apresento a “A volta da Dinalva” lançada 1994, 
depois do sucesso da música “Dinalva”, também composta e interpretada por Júlio Nascimento. 
A música “A volta da Dinalva”, começa com o seguinte, “Hoje eu amanheci muito invocado/ 
Tirei o dia foi só para beber/ Eu bebo uma, e bebo duas, e bebo três/ O que a Dinalva me fez/ 
Pois é com ela, que eu tenho que me entender”, a letra aborda uma situação, a posição de atitude 
em encontrar Dinalva, que mesmo sem o ouvinte saber quem seria ela, é posto de antemão que 
esta mulher tivera feito algo de descontente a este rapaz, e por amanhecer muito invocado, 
decidira procura-la para poder se entenderem. Aqui aparece a utilização da bebida alcoólica 
presente, o bar era um espaço para encontros masculinos. Todavia, entre o dito e o não dito, nem 
nessa primeira estrofe, nem em momento algum da canção a letra expõe que Dinalva foi embora 
por quase ter sofrido um crime passional. 
 Não demora muito a aparecer a figura do homem provedor e a ingrata criatura, 
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[...] eu fiz de tudo, para viver ao seu lado, te dando carro zerado/ E tudo isso, 
ela não quis/ Usou e abusou meu coração/ Me fazendo ingratidão/ O nosso 
amor infeliz/ Mesmo meu trabalho é forçado/ Um trabalho tranquilizado/ Para 
construir mansão/ E ela usando, de todo o meu dinheiro/ Mas com um 
caminhoneiro, ela me fez a traição. 

 

Ser o homem e o provedor de uma casa, aparece enquanto justificativa para uma boa 
vivência feminina, nessa canção aqui analisada, colocado enquanto aquele que tudo fez, e explica 
que esse fazer de tudo, seria então prover de bens materiais, na música exemplificado por carro 
zerado, e mansões. A colocação da fala ao citar o dinheiro este diz, “ela usando, de todo o meu 
dinheiro” (grifo meu), a utilização dessa frase, enfatiza os gastos femininos colocados enquanto 
despesa do masculino. Não se pode afirmar se esta teria um trabalho para além do cuidar de sua 
casa, o qual pudesse lhe abastar de um capital próprio.  

Seguindo com a canção, a letra diz, “Chifre não é defeito/ O que a Dinalva tem me feito/ 
Eu sou obrigado a aceitar/ Pois quando a gente ama alguém/ Sofre tanto mais quer bem/ E o 
melhor mesmo é perdoar”. Ao ouvir uma música do início da década de 1990 do século XX, 
onde traz explicitamente o sentimentalismo masculino à tona, mostra a desconstrução de uma 
masculinidade formulada na insensibilidade, e que esta, aos poucos adentrou os espaços urbanos 
através das rádios e vitrolas.  

Apesar da minha não concordância com a parte onde é colocado ser obrigado a aceitar (a 
traição), vejo que o perdão e o querer bem buscados nessa canção, talvez não tivesse o mesmo 
destino de composição, se na canção anterior com a descoberta da traição, não tivesse uma arma 
apontada para Dinalva. Ou seja, se ele não tivesse feito-a ir embora, não teria nesse momento 
uma nova composição mostrando a volta da mesma. 

“Estou perdendo a cabeça por você”7, assim se inicia uma das músicas mais tocada tendo 
como interprete o Lindomar Castilho, esta canção abre margem para inúmeros questionamentos 
e colocações. Lançada no ano de 1979 e regravada em álbuns seguintes, sendo eles os discos de 
1981, 1989, 2000 e 2003, ressalta a aceitação e audiência da canção.  

Das canções utilizadas para roer, essa me chama a atenção por induzir ao ouvinte, desde 
seu início um arquétipo de homem aparentemente violento,   

 
[...] estou perdendo a cabeça por você/ porque nós somos como água e fogo/ 
não nos compreendemos/ estou perdendo a cabeça por você/ pois você queima 
como brasa viva, os meus sentimentos/ quando eu creio ter você em meu 
poder/ vai se soltando, vai se escapando das minhas mãos nervosas. 

 
Confesso que assim que ouvi me questionei se seria “perdendo a cabeça por você, ou 

perdendo a cabeça com você”, já que a canção segue mostrando que os dois não se 
compreendiam e a letra os apresentava como água e fogo, ou seja, avessos, opostos, contrários. 
 Queimar como brasa viva os sentimentos, pode soar como uma miscelânea afetiva, já que 
se tratarmos do ponto de vista da paixão, está apaixonado é também ter um sentimento pelo 
outro queimando ardentemente, seria, pois, um processo necessário dentro do campo da paixão. 
Entretanto queimar como brasa viva os seus sentimentos, pode também esta expressando uma 
culpa para o outro, por uma dor obtida pela não correspondência dessa paixão. Ou mesmo, a não 
aceitação de um aprisionamento em uma relação. 

A canção segue com a frase: “pois você queima feito brasa viva, os meus sentimentos”, e 
logo é explicado um dos porquês, quando na frase seguinte explana, “quando eu creio ter você 
em meu poder/ Vai se soltando, vai se escapando das minhas mãos nervosas”. Desse modo, 
tanto perder a cabeça pelo outro, quanto está com os sentimentos queimando em brasa, estão 

                                                           
7 Parte da música “Estou perdendo a Cabeça por você” música composta por M. Alejandro, A. Magdalena e José 
Homero. Tendo como interprete Lindomar Castilho. 
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relacionados a não conseguir ter poder sobre o corpo e sentimento do outro, nesse caso o outro 
posto é o feminino. Não sendo raro pois, esse desejo de poder sobre o outro colocado em 
algumas canções. 

 Observemos os verbos colocados na canção ao mencionar o que chamo de liberdade de 
ir e vir, “vai se soltando, vai de escapando das minhas mãos nervosas”, soltar e escapar, não 
seriam verbos de utilização contrário a aprisionar? O direito de uma mulher em escolher não 
querer determinado relacionamento em dado momento, aparece não apenas nessa canção, mas 
em tantas outras enquanto afronta ao masculino, ao seu sentimento, e muitas vezes também a sua 
moral. 

Por continuidade a canção diz, 
 

[...] desaparece até que resolve voltar/ Pra me encontrar abandonado e triste, 
mas enamorado/ Estou perdendo a cabeça por você/ Pois eu não consigo 
despertar pra sempre deste “falso sonho”/ E assim ver claro que você me 
engana e que está zombando/ Da minha própria cara, dos meus sentimentos, do 
meu coração/ Estou perdendo a cabeça por você/ Se lhe quero tanto desta 
forma louca, que te estou amando/ Eu não sou de pedra, onde a onda quebra, 
sou de carne e osso/ E talvez um dia lhe diga sorrindo “não te amo mais” 
(Grifo meu). 

 
No que tange a liberdade de enamorar-se por uma terceira pessoa, aparece na canção para 

ressaltar o sentimento de dor desse masculino, vítima dessa mulher que o deixou. O masculino é 
então ressaltado enquanto vítima dessa relação, gostaria de destacar ainda a colocação da frase “se 
lhe quero tanto dessa forma louca”, enquanto argumento para se perder a cabeça. Fato 
interessante que gostaria de elencar é que coincidência ou não, o ano de gravação dessa canção 
pelo Lindomar Castilho, é exatamente o mesmo ano em que se casou com Eliane de Grammont.  

A segunda música interpretada pelo cantor Lindomar Castilho, escolhida a compor parte 
desse capítulo de dissertação, tem por nome “O Bebum (Um ébrio a mais)”. Composta por 
Ronaldo Adriano e José Homero8 foi lançada por Lindomar Castilho em 1983 e desde então 
ganhou sucesso em sua voz. Havendo sido regravada em discos posteriores, no caso do de 2000 e 
2003, acaba por ser um dos sucessos mais tocados, “O Bebum”, traz ao pesquisador notórias 
práticas de masculinidades possíveis e expressada por meio da música. 

“O Bebum” relata a história de um homem que passou a beber constantemente após ter 
sido vítima de uma traição, e por beber excessivamente acaba sendo julgado pela prática 
adquirida, “Não falem o nome dela/ Perto de mim/ Não falem porque senão/ Eu bebo de 
novo”9. O álcool é colocado por aquele que sofre, enquanto suporte para aguentar a dor da 
lembrança.  

 
[...] tornei-me um ébrio por um falso amor/ Que me arrasta pro fim/ Todos me 
condenam por viver assim/ Mas eu não escuto conversas do povo/ Somente eu 
sei a dor amarga/ Que estou passando/ Enquanto eu vou minha cruz 
carregando/ Ninguém aparece pra chorar por mim. 

 

O que se pode perceber é que tornar-se um ébrio, aparece enquanto consequência de um 
romance que não deu certo, a dor da desilusão masculina o levando a uma prática que de acordo 
com essa canção, seria uma atitude não aceita, ou mesmo condenada, por boa parte da sociedade, 
já que a letra nos traz “todos me condenam por viver assim”. A dor é evidenciada como algo 
forte demais para se aguentar sobriamente.  

                                                           
8 Ronaldo Adriano e José Homero são dois dos compositores mais utilizados por Lindomar Castilho, em especial o 
Ronaldo Adriano, para além das canções produzidas com outros compositores a serem reveladas na voz de 
Lindomar Castilho, como é o caso de “O Bebum”, em parceria com Lindomar hoje existe mais de 60 composições 
de Lindomar e Ronaldo Adriano juntos.  
9  Parte da música O Bebum (Um ébrio a mais). 
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 O refrão da canção, por consequência também a última parte da mesma, entoa, “Se 
aquele que me condena/ Tivesse agora/ O amor de sua vida/ Nos braços de outro/ Seria um 
ébrio a mais/ No mundo a vagar/ Jamais pensaria em me condenar/ Estaria assim como eu/ 
Quase louco”. Confesso que me sinto intrigada com esse trecho da canção por perceber que ela 
fora gravada dois anos após o assassinato de Eliane de Grammont, por seu ex – marido o cantor 
Lindomar Castilho. 
 De fato, o cantor estava em um momento onde as críticas e julgamentos populares eram 
dos mais adversos, já que este estava aguardando o julgamento em liberdade, tendo passado 
apenas um mês na prisão após matar Eliane “seu advogado conseguiu que ele aguardasse 
julgamento em liberdade” (SANTOS, 2008, p. 87) como coloca Antônia Santos, este só foi 
julgado e condenado em agosto de 1984. E provocou grande manifestação do Movimento 
Feminista Nacional.  
 É então observando estes fatos, que percebo a colocação de uma canção para o ouvinte, 
onde mesmo trazendo a história de um bebum, e assim se tornou por entrar em um 
relacionamento que não deu certo, termina sua letra justificando que aqueles que o condenam 
caso houvessem passado pela mesma situação, estariam como ele “quase louco”. Situação essa, 
que no caso seria encontrar sua amada com outra pessoa, e nessa circunstância a canção coloca 
que “Jamais pensaria em me condenar/ Estaria assim como eu/ Quase louco”. É apenas uma 
colocação, porém “está quase louco” na vida real do Lindomar, não resultou em uma intensa 
embriaguez, mas sim no assassinato de Eliane, sua então ex-esposa.  

Fazendo o cruzamento dessa parte da canção, com um conselho do Lindomar Castilho ao 
relembrar o crime, aos 62 anos de idade ele ressalta, “Qualquer pessoa sob forte emoção é capaz 
de fazer o mesmo. Me desliguei da realidade. Meu conselho é que no desespero não conte até 
dez. Conte até dez bilhões e, depois, vá até a praia contar grão por grão de areia” (LOPES, 2002, 
p. 25-26. Apud SANTOS, 2008, p. 88). Com essas palavras, Lindomar Castilho revela 
arrependimento pelo ocorrido, mesmo estando alegando que qualquer pessoa estaria passível 
dessa atitude, o mesmo não afirma ter sido sua melhor opção. Acabando por aconselhar, para 
aquele que por pensar fazer algo parecido, que este tente encontrar paciência e calmaria. 
 É importante observar que mesmo com todo esse reboliço na carreira desse cantor, suas 
canções são referência para um momento de uma boa roedeira, já que possuem os elementos base 
para se está roendo, histórias de amor, e em sua maioria o sofrimento pelo amor perdido. Como é 
o caso de “O Bebum”. 
 A última canção escolhida para análise nesse tópico, tem por nome “Prima da Dalziza” 
lançada em 1995, composta e interpretada pelo já mencionado Júlio Nascimento. Esta canção 
junto com a canção “Corninho”, foi a dupla mais tocada nas paradas de sucesso de seu 5°(quinto) 
CD como afirma o site oficial do cantor10.  
Um fato curioso sobre o Júlio Nascimento é a composição de suas canções, muitas delas está 
associada diretamente a uma traição, o homem posto enquanto vítima do ocorrido, como já 
mencionado. Outro fato bastante peculiar, a utilização de nomes femininos que aparecem não 
apenas para embalar a canção, mas também no corpo do nome da música11, algumas dão 
inclusive nome a álbuns. “A prima da Dalziza” é por fim um exemplo deste fato. 
 A canção inicia com as seguintes palavras “Eu me casei com a prima da Dalziza/ A 
Dalziza é uma mulher sem coração”, Dalziza12 é uma mulher que aparece em uma outra canção 

                                                           
10 Disponível em http://www.julionascimentooficial.com.br/biografia.html acesso em 13/01/2018. 
11 A exemplo de canções que deram nomes a álbuns temos “Leidiane” álbum de 1991; “Dalziza”, álbum de 1992; “A 
volta da Dinalva” álbum de 1994; “Juliana” álbum de 2009. Já enquanto apenas nome de canções temos: Leidiane; 
Dalziza; A volta da Leidiane; Luana; A mãe da Leidiane; Dinalva; A volta da Dinalva; Sandra meu novo amor; Prima 
da Dalziza; Rosariana; Gigolô da Leidiane; Ana; Adriana; Lídia; A malvada Beatriz e Tânia. 
12 A Dalziza é uma pessoa posta enquanto mulher sem coração, por haver iludido o rapaz. Contudo este rapaz 
aparece na canção dando a volta por cima e Dalziza, na composição termina jogada em portas de cabaré, como nos 
mostra a canção: “Dalgiza a mulher que não tem coração/Me iludiu pra roubar o meu dinheiro/ Só pra depois ele me deixar na 

http://www.julionascimentooficial.com.br/biografia.html
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do mesmo cantor, cujo a qual conta a história de uma mulher, que teria iludido o rapaz para obter 
dinheiro. Ou seja, a própria composição já induz ao ouvinte um relacionamento anterior com a 
prima desta que agora acabara de casar-se. A canção continua com o seguinte, “Mas sua prima é 
uma mulher direita/ Ela sempre me respeita/ Nunca fez uma traição”, essa parte da composição 
nos traz uma colocação, o de mulher direita enquanto aquela que não faz traições, a esse respeito 
Araújo (2016, p. 216) menciona dois casos de traição feminina, onde estas acabam por serem 
representadas enquanto doentes e anormais.  
 Em continuação da canção vem a seguinte estrofe, 

 
[...] um certo dia eu saí para o trabalho/ Quando eu voltei... Eu ví meu filho 
chorando/ Ele falando: "Papai... Mãe tá sofrendo/ Tá la na cama gemendo/ 
Abraçada com um malandro.../ Ele dizia: Papai... Mãe tá sofrendo Tá la na cama 
gemendo.../ Abraçada com um malandro. 

 

A este ponto, vem a continuação de uma “historinha”, que leva o ouvinte a entender o 
que se passara enquanto o rapaz saiu para trabalhar. É uma situação um tanto cômica, se 
observarmos a fala do garoto (o filho), imagino ser um garoto de pouca idade, já que na canção, é 
ele quem noticia a traição de modo bem peculiar, “Papai, mãe tá sofrendo/ Tá lá na cama 
gemendo/ Abraçada com um malandro”, suponho ingenuidade do garoto, já que estamos a tratar 
de meados dos anos 90 do século XX, ou mesmo uma colocação sátira do compositor, para 
anunciar a traição. 
 Por continuação, a canção apresenta a condição em que se deparou com sua esposa, onde 
esta encontrava-se sem vestimentas e em seguida, nos chama atenção para uma suposta lavação 
de honra, já que este diz pensar em acabar com a própria vida, contudo as palavras finais da 
canção supõem um possível assassinato já que este grita “Eu não aceito não/ Eu não aceito.../ 
Outro homem deitado na mesma cama que eu deito”. A estrofe completa diz o seguinte,  

 
[...] quando eu vi a minha esposa nua/ Até pensei em minha vida dar um fim/ 
Desesperado em frente ao meu portão/ Com a minha arma na mão/ Eu fiquei 
gritando assim: Eu não aceito não/ Eu não aceito/ Outro homem deitado na 
mesma cama que eu deito. 

 

O que parece é que, a canção termina e deixa ao ouvinte uma indagação, matou ou não matou? 
Aqui poderia, pois, questionarmos a colocação da utilização de uma arma dentro da canção. Teria 
este, um emprego onde a mesma consiste em objeto de trabalho? Ou por cogitar a traição da 
esposa, haveria de está com essa arma já pensando em caso de um flagrante? De fato, não dá para 
sabermos, contudo deixo a interrogação. 
 
CONCLUSÃO 

 
As canções de Júlio Nascimento e Lindomar Castilho, nos fazem questionar um modelo 

de masculinidade, onde se afirma que, “Para formação masculina, não deveria haver nenhum 
sentimento que colocasse sua virilidade em dúvida, como por exemplo, o choro” (ARAÚJO, 
2011, p. 75). Esse arquétipo vigorou até os anos 1980 do século XX, e permanece no imaginário 
de algumas pessoas até os dias de hoje, que é o masculino livre de sentimentalismo, como expõe 
Eronides Araújo (2016, p.99) 

 
[...] a sensibilidade, os sentimentos e as emoções foram culturalmente 
representados como sendo „coisa de mulher‟. Até os anos 80 do século XX, e 
para algumas pessoas ainda hoje, lidar com as emoções, com os sentimentos não 

                                                                                                                                                                                     
mão/ Hoje eu vivo aqui tranquilo/ Tenho carro tenho tudo e até mulher/ E ela vive só sofrendo/ Perambulando nas portas dos 
cabarés”. 
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deveriam ser experiências de homens. Ser um masculino sensível e emotivo traía 
tudo aquilo que o homem possuía de mais nobre, a virilidade. 

 

Esse rigor com o masculino sensível, é colocado enquanto guarda de virilidade, e para 
isso se faz necessário o controle emocional. Não obstante, as canções do gênero brega, do Júlio 
Nascimento e Lindomar Castilho, trazem a quebra desse rigor em suas letras. Já que as mesmas 
estão postas por masculinos cheios de sentimento de vingança, de rejeição e de abandono. 
 Já a figura da mulher, revela-se configurada por ingrata, pelo fato de ser provida por bens 
materiais adquiridos por intermédio do marido, assim como ela torna-se ingrata por não entender 
ou querer aquele amor. Trair o seu conjugue, ou mesmo dá a este a dúvida de uma possível 
traição, parece dá direito a maus tratos e muitas vezes chegando ao assassinato. E é então com 
estas canções que muitas vezes se canta esse “amor”. 
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POR UMA HISTÓRIA DO AMOR: PRÁTICAS EDUCATIVAS E SENSIBILIDADES 
AMOROSAS NO SERTÃO PARAIBANO 

 
                                                                             Katiana Alencar Bernardo1 

 
Resumo: Este artigo objetiva problematizar as práticas educativas para o amor no inicio do 
século XX, a partir dos processos-crime de defloramento. Os ditos crimes acionam possibilidades 
de experiências afetivas e pedagogias disciplinarizadoras por meio de valores, códigos e condutas 
que circulavam no inicio do século XX. São discursos responsáveis por subjetivarem corpos e 
sentidos e que prescrevem uma educação sentimental. A pesquisa se envereda pelo campo da 
história cultural, analisando os discursos, às práticas amorosas e as sensibilidades expressas nesses 
casos. Desta maneira dialogarei com as reflexões de Sandra Pesavento, Peter Burke, Alain Corbin. 
 
Palavras-chave: experiências afetivas, sensibilidades, práticas-educativas. 

  
 
Introdução 
 

Este artigo tem como objetivo analisar as pedagogias direcionadas ao amor no Sertão 
paraibano nas primeiras décadas dos anos XX, para isso investigo discursos e falas provindas de 
processos-crime de defloramento. O enfoque é entender que modelo de relação foi constituída e 
que tipos de práticas amorosas eram aceitas e defendidas como ideais pelos homens da Lei, não 
esquecendo as redes de poder que enlaçavam essas relações.  

Os ditos crimes são marcadores morais e discursivos que engendravam e agenciavam 
comportamentos, práticas e condutas para homens e mulheres ao vivenciarem as relações 
amorosas, esses códigos são signos de uma cultura que modelava e estabelecia as regras vigentes.  

Conceber uma investigação em torno das práticas amorosas é se encaminhar por um 
campo bastante complexo, uma vez que este sentimento é atravessado e perpassado por 
subjetividades e alteridades, que colocam em questão a singularidade e a naturalidade que a ele é 
significado. O amor é constantemente colocado como algo indefinível, ao qual não compete 
escolha, não tem forma, não tem regra, sendo assim genuíno em sua forma de ser. Essa afirmação 
faz parte das mais diversas representações que são dadas e atribuídas a esse sentimento, como 
também, faz parte do lugar ao qual ocupamos e vivenciamos, uma vez que esse sentimento 
adquire características diferentes de geração para geração e de cultura para cultura. Não tenho 
como intuito tornar esse sentimento irrelevante, acredito que pensar este enquanto construído e 
perpassado pela cultura, nos proporciona conhecer outras maneiras possíveis de amar e viver as 
relações amorosas em contextos e culturas distintas.  Desta maneira, conheçamos como essas 
relações eram postas nos crimes de defloramento e como desta maneira tentou-se subjetivar o 
amor e a maneira como os sujeitos se relacionavam.  

 

                                                           
1 Graduada em Historia na Universidade Federal de Campina Grande- Centro de Formação de Professores e Pós- 
graduanda no Programa em História da Universidade Federal de Campina Grande, na linha de pesquisa: Historia 
Cultural das Práticas Educativas. 
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Práticas amorosas nos casos de defloramento 
 

  Certamente e se fossemos caracterizar o amor, enumeraria alguns fatores que estão a ele 
imbricados e que nos ajudam a refletir em torno de uma possível resposta, como: sociedade, 
cultura, geração e religião. Por que denominei determinados quesitos? O que teria essas 
características a ver com o amor e por que elas nos ajudam a pensar e a determinar esse 
sentimento? Explicarei. Embora o amor, seja caracterizado como algo natural, inconsciente, 
inerente e incontrolável a homens e mulheres, ele é estabelecido e atrelado a uma teia que 
abrange a dimensão social, cultural e política a qual os sujeitos que o elaboram e o vivenciam 
estão inseridos. Não tem como pensar esse sentimento, distanciando-o do lugar e do contexto a 
qual ele está perpassado e sendo vivenciado. Assim, como afirma Maria Bueno Trigo (1989, p. 92): 

 
[...] O amor de cada indivíduo está referido a sua época, à cultura de seu grupo social, e 
só essas referências poderão instrumentá-lo na expressão do seu amor, vale dizer, as 
pulsões individuais só podem se realizar tomando formas próprias de determinada 
cultura: só podem ser perceptíveis através da palavra e das imagens que essa cultura 
oferece.  

 

Deste modo, esse sentido pode ser datado e ordenado por meio de crenças, discursos, 
valores e costumes. Isto fica claro ao nos aproximarmos de tantas outras culturas. A maneira 
como nos relacionamos, experenciamos e regemos nossas práticas muitas vezes se diferenciam 
diante de tantas outras. Vejamos. 

O modo como conhecemos o amor no Brasil é distinto dos sujeitos que vivem na Índia 
ou até mesmo no Japão. Isso também é notável se mudarmos os contextos que os sujeitos estão 
inseridos. É concebível afirmar que homens e mulheres nos anos iniciais do século XX se 
relacionavam e operacionalizavam as práticas amorosas de maneiras diferentes das que hoje 
vivenciamos no século XXI, isso nos permite pensar que essas relações podem ser alteradas e 
negociadas.  

Sandra Pesavento ao problematizar as sensibilidades, discute a importância da História 
cultural ao tratar esse campo do subjetivo, de acordo com ela,  a sensibilidade: 

 
Incide justo sobre as formas de valorizar, de classificar o mundo, ou de reagir diante de 
determinadas situações e personagens sociais. Em suma as sensibilidades estão 
presentes nas formulações imaginárias do mundo que os homens produzem em todo os 
tempos. Pensar nas sensibilidades, é, pois, não apenas voltar-se para o estudo do 
indivíduo e da subjetividade, das trajetórias de vida, enfim. É também, lidar com a vida 
privada e com todas as suas nuances e formas de exteriorizar -ou esconder- os 
sentimentos. (PESAVENTO,2007. p. 21) 
 

Para então, aproximar-me dessas relações e desses indivíduos, os processos-crime, 
tornou-se uma possibilidade. Contudo, São múltiplas formas de se fazer e de se perceber, é 
pensando nisso que as práticas amorosas não estão dissociadas de outras questões que as 
constituem e as regem. Falar das práticas e desse sentimento é atravessar os lajedos do âmbito 
sexual e do gênero que também são constituídos por meio de uma relação tensa de poder. Pensa-
los, é assim, perpassar por categorias que são dadas e significadas por uma cultura e por um 
poder que as institui, é entende-los ideologicamente como afirma Jurandir Costa: 

 
[...] amamos ideologicamente como fazemos filmes; escrevemos livros; viajamos; 
cozinhamos; divertimo-nos; trabalhamos; rezamos ou filosofamos. Isso não torna o 
amor irrelevante, torna-o apenas humano, perfeitamente humano (COSTA, 1998). 
 

Ou seja, o amor sentimento não está apenas no campo da abstração, ele também é 
concreto, não é palpável, mas é elaborado e possível de diálogos e estudos. O amor é assim 
educado e pedagogizado por meio de discursos, representações e símbolos. Suscitar um estudo 
das inúmeras práticas amorosas Sertão Paraibano é fazer uma análise política e ideológica.  
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O trabalho de Jacqueline Chaves (2006) Os amores e o ordenamento das práticas amorosas no 
Brasil da belle époque se aproxima muito do que estou a discutir. Trata-se de um artigo na área da 
psicologia, a qual se discute o amor e apresenta-o enquanto criado e dependente de uma 
determinada cultura. Ela analisa esse sentimento nos anos findos do século XIX e inicio dos anos 
XX. Dialogo deste modo com a sua perspectiva, a qual desnaturaliza o amor e apresenta a 
pluralidade dinâmicas postas a esse sentimento, para assim analisar as práticas que o envolvem. 
Para ela não existe uma única forma de amar e muito menos uma única maneira de senti-lo, 
discorrendo como vemos abaixo: 

 
[...] como se ele significasse para todos a mesma coisa, como se todos tivessem as 
mesmas expectativas diante dele e considerassem satisfatória uma mesma prática 
amorosa. Certamente é possível pensar em tendências, em movimentos dominantes, em 
um maior ou menor grau de vigilância, controle e regulação social sobre as vivências 
amorosas e os significados que são construídos e alimentados. Esses movimentos 
dominantes se caracterizam por determinadas noções, valores, ideais e modelos que são 
apresentados aos indivíduos como os melhores ou corretos, e com os quais ele pode, 
ou deve, vir a se identificar. Porém, o fato de existir uma tendência prevalente não 
exclui a possibilidade de haver variações ou outros modelos que sejam mais atraentes e 
significativos para o indivíduo (CHAVES, 2006 Pág.  828- 829). 
 

Assim, busco problematizar como o amor foi elaborado, construído e educado para ser 
vivenciado no Sertão Paraibano. Dessa maneira, refletirei acerca das sutilezas que engendraram e 
possibilitaram uma educação subjetiva, discutindo-o por meio dos discursos professados nos 
crimes de defloramento, que orientavam e julgavam como homens e mulheres deveriam 
constituir seus relacionamentos nesse espaço, problematizando as seguintes questões: que 
discursos se elaboravam, quais relações os tornavam possíveis e quais eram os sujeitos que 
disseminavam valores, códigos e condutas, pensando os interesses que os davam sentido. Não 
esquecerei as sensibilidades inerentes a esses discursos, tendo em vista que esses enunciados não 
acabavam subjetivando unicamente os corpos, mas os sentimentos desses sujeitos, ao anunciarem 
modos de sentir, de se comportar, prescrevendo assim uma educação sentimental. 
  Desta maneira, analisar uma educação para essas relações amorosas e afetivas dos sujeitos 
no Sertão paraibano é atrela-la a uma educação moral, em especial para o feminino, como pude 
perceber através dos mais diversos discursos operacionalizados e arrolados nos documentos 
investigados. Este artigo teve como suporte metodológico alguns processos-crime de 
defloramento nas cidades de Cajazeiras e Pombal. Como estou a analisar esses crimes, iniciarei 
questionando qual tipo de relacionamento era defendido pelos homens da lei, e que interesses 
estavam por trás desses códigos. Como podemos visualizar no caso de Analia no ano de 1940 na 
cidade de Cajazeiras-PB. O advogado coloca em questão a sua conduta e a sua moral, como 
veremos abaixo: 

[...] A honestidade e o recato da ofendida são mitos- e prova testemunhal nos leva a 
essa afirmação, porque todas as testemunhas dizem que a ofendida era dada a pratica de 
atos desabonadores de sua conduta moral, ou seja frequentando sambas, percorrendo 
cidades e mais cidades, desde o Ceará á Paraíba.  A ofendida é "enxerida e desmiolada", 
dizem as testemunhas. A mãe da ofendida é uma mulher de antecedentes criminosos e 
de vida desregrada - a certidão que juntamos, prova que a genitora de Analia  é uma 
criminosa e condenada(doc.1) a prova testemunhal aponta, muito bem, a sua vida 
desregrada. "vivendo da prostituição. fl.37 a ofendida quer especular com sua própria 
deshonra- essa nossa afirmação tem a sua razão de ser. quem nos leva a este juízo é a 
testemunha Lavina, quando disse" que a ofendida lhe disse mais então que nem sua 
mãe sabia do fato( o defloramento da ofendida em José  de Alencar, cidade do estado 
do Ceará) e que ela estava na casa do denunciado com o proposito de o acusar quando 
dali saísse e assim procurar se amparar; que posteriormente a citada menor realizou o 
que lhe havia dito, acuando perante a justiça o denunciado presente, como autor do seu 
desvirginamento (fls. 41, verso) (PROCESSO-CRIME DE DEFLORAMENTO- 
1940) 
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 Dessa maneira, para ser considerada uma mulher honesta era necessário além da 
virgindade  ter uma boa procedência moral. E quais então eram  os critérios para manter essa boa 
“moral”? pelo que pode-se observar acima, uma mulher de boa conduta não deveria frequentar 
sambas, fazer viagens com pessoas de moral duvidosa, ter um exemplo de mãe e família, 
sobretudo ser virgem e recatada.    

   Vejamos alguns enunciados presentes em outro caso de defloramento, esse é do ano de 
1940, também na cidade de Cajazeiras-PB.  Mais uma vez o juiz Victor Jurema recorre aos 
valores, dessa vez, fundamentado na lei e nos princípios que a solidifica. Ele recorre à fala de um 
importante jurista e analista para assim julgar o caso.  

 
[...] O valor das declarações da ofendida nos crimes de violência carnal. Viveiros de 
castro, consagrado autor de estudos sobre os crimes de violência carnal, comentando o 
tópico acima transcrito, diz que se trata de uma advertência criteriosa e salutar, as 
declarações da ofendida devem ser recebidas com prudência e reserva pelo juiz. Podem 
ser um forte elemento de convicção, lançado sobre o processo viva luz, induzindo o 
verdadeiro delinguente, esclarecendo circunstâncias importantes, como também ser 
completamente falsas, mentirosas, motivadas pela vingança e pela especulação. É 
preciso portanto que o juiz nem confie nelas cegamente nem sua veracidade por outra 
provas, examinar si são elas confirmadas por outros elementos de convicção (obra 
cit.pag87) (PROCESSO-CRIME, 1940). 
 

O trecho acima foi retirado da análise condenatória de um caso. Nele encontro 
enunciados que também se aproximam de métodos utilizados pela ciência jurista, como: sempre 
desconfiar do que está sendo afirmado pelas vítimas nos crimes de honra; verificar para além do 
exame de corpo de delito a procedência das afirmações da vítima; saber com quem ela andava, 
com quem vivia, se era honrada, se era bem falada pelos vizinhos e família. Tudo isso pesaria na 
hora da análise. Não bastaria ser virgem fisicamente, como apontei anteriormente, mas ter boa 
moral era imprescindível, com boa procedência vivendo dentro dos valores pregados e 
disseminados, dentro de um lar recatado e higiênico, com uma família estruturada. 

De acordo com Caulfield (1999) ao escreverem as leis brasileiras no inicio da República, 
os juristas haviam mencionado forte preocupação em torno da honra sexual e da virgindade, 
atestando que estariam cuidando do progresso do país. Vale salientar que essa forma de 
pensamento não foi consenso entre todos os juristas nesse momento, existindo discordâncias e 
contestações acerca desses valores e de como o Estado os promoviam. 

  A lei que protegia a honra era a mesma que educava homens e mulheres a preservarem 
esse mesmo principio. Educavam os modos de agir, de se relacionar e experenciar as relações de 
gênero, afinal, era a honra do País que estava em jogo. Os juristas e a lei tinham assim uma 
grande missão educar e educar significava civilizar. Refletindo a inquietação principal deste 
trabalho, questiono: quais práticas amorosas se disseminavam como corretas, através dessa 
valorização da honra associada ao âmbito sexual e de gênero? Penso aqui as pedagogias 
direcionadas aos relacionamentos amorosos a partir desses discursos civilizatórios, uma vez que 
ao instituir maneiras de se portar e de vivenciar a sexualidade estou discutindo também as 
práticas amorosas.  

[...] A corrupção da mocidade ou em outros termos a procetismo sempre foi repellida 
no tabu qui lenocinium é a fragilidades do sexo é a vida passada em más companhias 
sem moral, um costume severo sem educação, conveniente que concorrem para a 
deshonestidade da mulher. O homem que seduz uma mulher, que a engana por atração 
e a abandona é um infame despudorado de todas sentimentos arthisticos. A educação 
na familia é o melhor incentivo para se corrigir a influencia da deshonestidade  e os 
vicios orgânicos do individuo  está demonstrado pela sciencia de que as punições 
sexuaes na especie humana  destinada a viver na sociedade civilizadas protegida pela 
moral, pelas leis e pelo bons costumes , merecem o estudo da sciencia , e , é  assim que 
os coddigos  criminais de todas as povos cultos consagram os estudos  á refeito 
(PROCESSO DE DEFLORAMENTO 1932). 
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 Na citação que consta no processo-crime por sedução foi proferida pelo Juiz Victor 
Jurema em 1932 na cidade de Cajazeiras no sertão da Paraíba. Me chama atenção nesse caso, o 
fato do juiz alertar que a corrupção da mocidade se dá pela falta de educação. Para o juiz, seria a 
educação realizada pela família que corrigiria e evitaria a desonestidade e a imoralidade. Ele 
recorre ainda à ciência, que provaria que as sociedades mais civilizadas conseguiam esse status 
graças à moralidade e os bons costumes, estes não viriam do nada, mas de uma série de 
dispositivos que as mesmas utilizavam. 

A partir desses discursos acerca de uma civilidade moral pautada na educação não só 
escolar, mas dos valores, demonstrei que os enunciados da justiça, estão em torno dessa ciência 
que seria capaz de livrar a sociedade dos maus costumes, evitando a desonestidade e a 
imoralidade, era como se a ciência jurídica fosse capaz de sanar e livrar de todos os males 
considerados imorais para a sociedade. Os enunciados presentes na fala do juiz demonstram uma 
verdadeira crença no real papel que eles tinham em seus discursos. 

Pensando nisso, vejamos o que caracterizava perante a lei um crime de defloramento. 
Para isso, vamos ver o que o senhor juiz da comarca de Pombal-PB afirma. José Severino, no ano 
de 1932, julga do seguinte modo o crime de defloramento: 

 
Considerando que o crime, objeto da denuncia de fls, em os seus elementos 
formuladores o material, e o moral, acha-se constatado pelo auto de corpo de delito e 
depoimento de fls; Considerando que defloramento é a copula com mulher virgem de 
menor edade, empregando-se a sedução, engano ou fraude; considerando que são 
elementos do referido crime: a copula com mulher virgem, tendo na grande maioria dos 
casos como consequência o dilaceramento da membrana, hymen; que a virgem seja 
menor edade; que o seu consentimento tenha sido obtido pela sedução, pelo engano e 
pela fraude (processo-crime de defloramento, 1932) 
 

Ao analisarem e julgarem a vida de homens e mulheres, subscrevendo, delimitando e 
organizando, a justiça delineava um desejo a ser alcançado, ou seja, além de julgar, buscava-se 
educar, educar para ser mulher, educar para o amor. O crime de defloramento se caracterizava 
pela relação sexual obtida por meio de sedução ou engano feito por um homem a uma mulher, 
ou seja, uma promessa de casamento podia ser um exemplo de sedução, essa em especifico 
geralmente era feita, pelo namorado e futuro marido. A caracterização deste ato enquanto crime 
ocorria quando o mesmo estava fora do âmbito da instituição matrimonial, o que gerava intensos 
debates. A penalização desse ato vinha não apenas para julgar, mas para educar e demonstrar que 
tais atos não seriam permitidos, nem aceitos perante uma sociedade pautada em valores, geridos 
pelos bons costumes. 

Ao instituir o que era correto para a mulher e para o homem, definiam-se também como 
esses deveriam reger seus namoros, e assim delineava o que poderia ser entendido como o 
relacionamento ideal. A mulher e o homem não deveriam ter encontros a sós, os encontros 
seriam assim regrados a presença de alguém em especial da família, para evitar que a sedução, por 
exemplo, não fosse originada e cometida. Muito provavelmente, não seria permitido que esses 
encontros se dessem em praças, ou que essas moças saíssem ao encontro desses rapazes, a boa 
mãe deveria saber instruir a sua filha para evitar esses ditos desatinos. Mas será que isso era 
seguido à risca? Não é isso que muitas histórias apresentam, mas mediante as normas vigentes era 
assim que o bom relacionamento deveria acontecer.  

Creio ainda que os relacionamentos não deveriam durar muito tempo até o casamento, 
para evitar comentários sobre a honra da moça. A família deveria conhecer bem o rapaz e sua 
família, para que assim pudessem se certificar que estava entregando sua filha a um rapaz de boa 
conduta. Os rapazes, diante disso, deveriam ter meios para prover uma boa família, ser 
trabalhador e assim manter uma boa moral que não colocasse em questão o seu relacionamento e 
a sua índole.  

Contudo, convém questionar: será que esse modelo de relacionamento era o único 
existente? Será que não poderia existir outros modelos visíveis e praticáveis por homens e 
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mulheres? Ao associarem a honra feminina ao hímen e a virgindade também notasse um único 
modelo de mulher digna de respeito, perante essa sociedade, ela deveria ser pura, não se deixar 
embriagar pelos pecados que na rua poderiam existir. Deste modo, afirmo que se difundiu uma 
forma de amar, de se relacionar e de agenciar os desejos. Entretanto, esses valores não 
consideraram as particularidades de cada grupo e meio social, não levando em consideração que 
os mais pobres nem sempre tinham como viver aos moldes ditados.   

Além disso, podemos afirmar que a virgindade dependia de outros fatores que não apenas 
o físico. Seria considerada virgem aquela moça cautelar em seus atos, que teria uma boa conduta, 
boas companhias, bem falada, e deste modo ter uma boa moral. Os processos-crime colocam em 
análise a procedência das mulheres: ter comportamento distinto, como sair à noite 
desacompanhada; não viver em recato ou não ter a figura materna pesava na análise, podendo 
muitas vezes servir como elementos de desmoralização e artifícios utilizados por advogados para 
livrar seus clientes das acusações.  

 Dessa maneira, os enunciados presentes nesses discursos juristas, estavam emaranhados 
de interesses e atendia a práticas e desejos de um determinado grupo que desejava eliminar 
costumes e valores compartilhados que não iam ao encontro com o que se disseminava para essa 
sociedade. 

Contudo, esses discursos tinham uma abrangência muito maior, eles alteravam os modos 
de sentir que passavam a ser, de igual modo, educados, mas que eram também recriados a partir 
de cada lugar e de cada individuo. Os discursos não aconteciam de uma única maneira da mesma 
forma que o Estado através dos juristas e da medicina disseminava. As regras também eram 
estabelecidas pela Igreja e até mesmo pela própria comunidade que em seu convívio recriava 
lógicas próprias de vivências e de sentir. O amor, sentimento perpassado pelos discursos de 
gênero e da sexualidade, foi educado como afirmado anteriormente, assim como a felicidade, 
sofreram interferências desses discursos. Afinal, deveria amar de uma única forma e assim seria-se 
feliz, seguindo princípios, valores e regras. Aqueles ou aquelas que não compartilhavam desses 
princípios eram considerados infelizes por aqueles que normatizavam o que era ser feliz. 

As sutilezas que envolvem esses sentimentos estão expressas nos discursos arrolados 
acima, afinal, para poder usufruir das benesses do amor era preciso que os sujeitos seguissem os 
modelos erigidos. Amar nessa lógica era possível através do casamento, no seio do lar sadio, com 
um esposo trabalhador e com filhos bem educados. Os casais deveriam assim, evitar ao máximo 
qualquer tipo de caricia deixando-a reservada apenas para após o matrimonio. 

. Contudo, outros modelos de relações eram elaborados a partir desses discursos, 
modelos de relacionamentos construídos fora do âmbito da oficialização do matrimonio como a 
mancebia e o concubinato, esses serão modelos que não analisarei nesse momento, mas que 
demonstra que esses discursos eram recriados por homens e mulheres . 

Aqui podemos visualizar e analisar um modelo de relação que se reverberava pelos 
discursos, assim como também notamos enunciados que instituíam comportamentos e relações 
de gênero, afinal, a todo momento se costura e se cria modelos de homens mais em especial de 
mulheres.  A mulher aparece como figura primordial de análise, os discursos da justiça estão em 
sua maioria direcionados a elas. O ser mulher é perfilado no sertão Paraibano, pelo lugar do lar, 
da família, da mãe e da honra. Elas seriam as responsáveis por esses setores e dentro deles elas se 
constituiriam, como se a sua identidade não estivesse para além desse âmbito. Contudo, sabemos 
que a identidade é fluida, ampla e que esses discursos e enunciados não correspondem à 
complexidade que envolve essas categorias. 
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TALHANDO A ARTE NA MADEIRA: MEMÓRIA E VISUALIDADE NA 
XILOGRAVURA DE JOSÉ LOURENÇO1 

 
José Rodrigues Filho2 

 
Resumo: O artigo propõe refletir o uso da imagem enquanto suporte de memória e produção de 
sentido. Para tanto, toma por base xilogravuras elaboradas por José Lourenço, importante 
xilógrafo de Juazeiro do Norte, cujo trabalho artístico efetua-se desde o ano de 1985. O artigo 
empreende inicialmente uma historicização da produção de imagens no Cariri Cearense tomando 
por base os artistas locais. Em um segundo momento, busca refletir como José Lourenço adentra 
e impulsiona a produção de xilogravuras na região. Por fim, realiza um estudo acerca de algumas 
xilogravuras elaboradas pelo autor, entendidas enquanto suporte visual permeada por uma 
historicidade. Fazendo uso do conceito de cultura visual propõe-se refletir as condições de 
produção, difusão e circulação das xilogravuras do autor, problematizando-as enquanto suportes 
culturais difundidas socialmente. Dessa maneira, o trabalho dialoga com Ana Mauad, Ulpiano 
Bezerra de Menezes, Paulo Knauss e demais autores que abordam a temática em questão.  
 
Palavras-chave: História e Cultura Visual; memória visual; xilogravura  
 

1 Breve percurso visual na produção de imagens no Cariri Cearense 
 

Estudar a presença da xilogravura na região do Cariri Cearense é ir de encontro à 
produção realizada por artistas que tornaram seu oficio, sua principal arte. É percorrendo espaços 
de memória, capas de folhetos de cordel, quadros, e outros suportes, que xilógrafos como Mestre 
Noza, Damásio Paulo, Walderêdo Gonçalves, Antônio Batista, Maria Iraci Brito da Silva, Abraão 
Batista, Stênio Diniz, José Lourenço – do qual este estudo decorre – entre outros, possibilitam 
leituras sobre suas artes talhadas na madeira. Esses artistas tornaram seu métier a principal forma 
de expressar gestos, memórias e historias.  

Este ensaio não propõe realizar um estudo detalhado de cada artista anteriormente 
referenciado, mas de um especifico, José Lourenço. Contudo, antes de adentrar na problemática 
central, percorrer os caminhos da desenvoltura da xilogravura nas terras do Padre Cícero se torna 
importante para refletir as condições de emergência, produção e circulação das imagens naquela 
região que tanto se expressa pelas suas formas verbais e visuais. 

A xilogravura produzida no Cariri Cearense surge no inicio do século XX. Os 
primeiros traços realizados na madeira da umburana eram destinados a ilustrar jornais da região, 
como O Rebate – importante ferramenta na propagação verbal e visual da emancipação política do 
povoado do Juazeiro, naquele momento, vinculado ao Crato. (CARVALHO, 2011, p. 23). 

                                                           
1 Trabalho sob orientação do professor Dr. Francisco Firmino Sales Neto. Professor da Unidade Acadêmica de 
Ciências Sociais, na Universidade Federal de Campina Grande, Centro de Formação de Professores. Membro do 
Grupo de Estudos e Pesquisas em História e Cultural (GEPHC/CNPq). 
2 Graduando em História pela Universidade Federal de Campina Grande. Membro do Grupo de Estudos e Pesquisas 
em História e Cultura (GEPHC/CNPq). 
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Contudo, foi a partir do surgimento da Tipografia São Francisco, de José Bernardo da Silva, uma 
das maiores editoras de cordel do Brasil, que a xilogravura teve sua ascensão no cariri3.  

Os dois primeiros xilógrafos a realizarem trabalhos para José Bernardo da Silva 
foram Mestre Noza e Damásio Paulo, respectivamente. O primeiro se destacou na produção de 
xilogravuras não apenas para capas de cordel. Mestre Noza “ganhou prestígio” ao utilizar 
xilogravuras em tamanho maior que as capas de cordel, com trabalhos sobre A Vida de Lampião e 
Os doze apóstolos. Damásio Paulo além de realizar a confecção de xilogravuras para a reedição de 
cordéis como Zezinho e Mariquinha e História de Juvenal e Leopoldina, trabalhou enquanto gerente da 
Tipografia São Francisco. Contudo, não demorou muito na gráfica. De acordo com Jeová 
Franklin (2008), seu período de trabalho encerrou-se em decorrência de problemas trabalhistas, 
quando após receber uma indenização no valo de 32 mil-réis, “desapareceu de Juazeiro do 
Norte”. (FRANKLIN, p.242). 

Walderêdo Gonçalves de Oliveira é outro artista que corresponde a essa primeira 
demanda de xilógrafos da região do Cariri. Como relatou em entrevista para o pesquisador 
Gilmar de Carvalho: 

- [...] Zé Bernardo chegou pra fazer um livro de oração, do Coração de Jesus. Ele queria 
ilustração, lá não tinha nenhuma zincografia. Aí eu cheguei em casa, peguei um pedaço 
de madeira – que meu pai tinha oficina em casa, era marceneiro – desenhei e imprimi. 
Foi a primeira xilogravura, foi o Coração de Jesus, pra Zé Bernardo da Silva... 
- Você lembra em que ano foi esse trabalho que você fez para ele? 
-1935. 
(GONÇALVES apud CARVALHO, 2010, p. 31). 

 
Walderêdo Gonçalves menciona quando aconteceu seu primeiro trabalho, ano de 

1935, diante de uma encomenda de José Bernardo da Silva. Após sua primeira xilogravura, 
Walderêdo realizou outras encomendas para capas de folhetos de cordel como Zezinho e 
Mariquinha, História de Juvenal e o Dragão, assim como alguns álbuns temáticos, a exemplo de O 
Apocalipse. Além disso, o artista foi um dos primeiros a utilizar em suas matrizes xilográficas, 
impressões com outras cores, a exemplo da tonalidade azul. Cabe pontuar que esta utilização não 
correspondia a uma mescla de cores em uma única xilogravura, o que acontecia era a utilização de 
uma tonalidade azul ou cinza em substituição ao preto, comumente utilizado por alguns 
xilógrafos. 

Outro importante xilógrafo foi Antônio Batista, também conhecido como Antônio 
Relojoeiro. Trabalhou durante dez anos para José Bernardo da Silva. Fez sua primeira xilogravura 
no ano de 1945, permanecendo no oficio até o ano de 1953, quando percebeu que alguém estava 
plagiando suas xilogravuras, tomando sua freguesia em Pernambuco, Alagoas e outros estados. 
(CARVALHO, 2010). 

Decorrendo desse problema, Antônio Batista deixou a xilogravura e começou a 
trabalhar com outros ofícios, passando de marceneiro a relojoeiro. Antônio Batista retornou ao 
trabalho com xilogravura apenas na década de 1990 com a confecção de alguns álbuns. Sua volta 
ao oficio deu-se em decorrência do encontro com o pesquisador Gilmar de Carvalho, o qual 
encomendou dois álbuns temáticos ao xilógrafo: o primeiro foi a Via Sacra,  no ano de 1992 e o 
segundo, Os 7 Pecados Capitais, em maio de 1993. Estes foram seus últimos trabalhos. Antônio 
Batista faleceu em 1993, deixando seu legado em capas de folhetos de cordel, álbuns temáticos, e 
exposições realizadas na Europa. (CARVALHO, 2010). 

A produção de xilogravuras não foi um espaço predominantemente masculino. Na 
década de 1960, emergiu nesse cenário os traços de Maria Iraci Brito. Nascida no município de 
Baixio, Ceará, Iraci casou-se no ano de 1960 com Antônio Lino da Silva, que também se tornou 
xilógrafo e era um dos filhos de José Bernardo da Silva. Maria Iraci começou desenhando 
personagens na madeira, que depois aprendeu a cortar e transpor para o papel. Em trabalhos 

                                                           
3 Um estudo aprofundado acerca da Tipografia São Francisco pode ser consultado em: MELO, Rosilene Alves de.  
Arcanos do Verso: trajetórias da literatura de cordel.  Rio de Janeiro: 7 Letras, 2010.  
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realizados com o marido, não teve sua autoria inserida nas obras, a exemplo do álbum A Vida de 
Padre Cícero. Iraci se apresentou como uma artista que teve um “silenciamento” em relação a suas 
xilogravuras, passando a inserir seu nome apenas em trabalhos posteriores, como em uma 
xilogravura do álbum Senhoras Sertanejas. (CARVALHO, 2010). Seu exemplo traz à tona a 
exclusão do feminino do espaço da xilogravura, que durante muito tempo o masculino, ao que 
parece, quis torna-lo exclusivamente seu.  

É possível mencionar o trabalho de outros dois importantes xilógrafos de Juazeiro 
do Norte que desempenharam grande importância na difusão da xilogravura naquela região: 
Abraão Batista e Stênio Diniz. O primeiro, além de poeta tornou-se xilógrafo a fim de atender a 
sua demanda de folhetos escritos, que por vezes, sofria com a falta de xilogravuras para as capas. 
Após se identificar com as artes na madeira, Abraão Batista tornou este um dos seus principais 
ofícios, tendo realizado exposições das suas xilogravuras no Brasil e no exterior, como na Flórida 
(USA). Stênio Diniz, neto de José Bernardo da Silva, viveu sua infância na Tipografia São 
Francisco, onde aprendeu seu oficio de xilógrafo, sendo considerado hoje um dos maiores 
artistas nacionais. Realizou exposições no Brasil e no exterior, em países como Alemanha. 
(CARVALHO, 2014). 

O breve percurso aqui traçado buscou apresentar como emerge a xilogravura na 
região do Cariri Cearense e como ela se consolidou a partir da relevância dos artistas locais e do 
papel da Tipografia São Francisco. A seguir, será possível problematizar a chegada de José 
Lourenço nesse circuito cultural, assim como o impulso promovido por ele à produção de 
xilogravuras naquela região.  

 
2 A xilogravura de José Lourenço 

 
Se a história da xilogravura em Juazeiro do Norte aproxima-se da Tipografia São 

Francisco, a história do xilógrafo José Lourenço encontra-se conectada a Lira Nordestina. José 
Lourenço nasceu no ano de 1964, na cidade de Juazeiro do Norte. Começou a trabalha na roça 
ainda criança. Aos oito anos foi levado pelo seu avô, Pedro Luiz Gonzaga, para a Tipografia São 
Francisco – posterior Lira Nordestina – onde iniciou seu contato com o mundo editorial 
dobrando e separando os cordéis, com outros moleques que viviam na antiga gráfica. Varriam o 
chão que ficava sujo com restos de folhas cortadas na velha guilhotina, e raspas da umburana, 
onde se talhava imagens, sonos e vidas. José Lourenço se interessou pela xilogravura em seguida4. 

O pesquisador Gilmar de Carvalho (2010) menciona que conheceu José Lourenço na 
Lira Nordestina no ano de 1986, quando este trabalhava em algumas matrizes de xilogravura. Era 
o momento inicial de uma produção que chegaria a se difundir pelo Brasil e exterior. O artista 
ingressou no ramo da xilogravura no ano de 1985, quando fez uso de um pequeno pedaço de 
madeira, desenhando a cena de um casal abraçado. O artista comenta a forma como realizou sua 
primeira xilogravura: 

Xilogravura foi o seguinte: um dia eu, não sei por quê, Stênio tava lá na gráfica, 
trabalhando, fazendo clichê, eu não lembro qual era o tipo de clichê. Aí eu cheguei, 
fiquei olhando ele cortando, aquela paciência toda. Eu digo: “Rapaz, eu vou fazer um 
clichê”, aí fui. No outro dia eu peguei um taco, comecei a cortar aquele taco, 
devagarzinho, devagarzinho e terminei aquele taco. Levei dois dias pra fazer, mas fiz. 
Quando eu terminei, ficou o cara com o olho cego, a mulher com o pescoço torto, mas 
eu consegui fazer a xilo.  
(LOURENÇO, apud CARVALHO, 2010, p. 178-179.). 

 
O trabalho de José Lourenço foi sendo aprimorado com o tempo. O primeiro 

desenho resultou da sua convivência ao lado de xilógrafos na Lira Nordestina, como Stênio Diniz 
mencionado em sua fala. José Lourenço deu prosseguimento a seus trabalhos com xilogravura 
para capas de cordel, muitas delas encomendadas. Com o decorrer do tempo, começou a realizar 

                                                           
4 Ct. Disponível em: <http://caririrevista.com.br/jose-lourenco-lira-nordestina/>. Acesso em: 09/07/2018. 
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trabalhos maiores, utilizando grandes pranchas de madeira, onde ganhava vida personagens como 
Padre Cícero, Luiz Gonzaga, Lampião, santos e romeiros. A xilogravura de José Lourenço 
transcendeu as capas dos folhetos.  

Além de realizar trabalhos para capas de cordel, o artista começou a confeccionar 
álbuns, assim como introduziu a xilogravura em outros suportes de impressão, como cerâmica e 
azulejos. Cabe mencionar que o uso da xilogravura nestes outros suportes não busca transpor a 
imagem para o papel, a sua utilização ocorre para comercialização das peças5.  

José Lourenço é considerado hoje um dos maiores xilógrafos do país. Sua técnica 
contribuiu de forma significativa para à difusão e perpetuação da xilogravura na região do Cariri 
Cearense ao continuar realizando sua arte na Lira Nordestina, onde continua trabalhando 
diariamente na impressão de xilogravuras para capas de cordel, grandes pranchas de madeira, 
além de utilizar as xilos em cerâmicas, azulejos, sandálias, xicaras e outros objetos utilitários. 
Além disso, realiza exposições no Brasil e exterior, participa de eventos culturais, e ministra 
oficinas sobre xilogravura.  

A xilogravura ao desprende-se do cordel, ganhou o mundo. José Lourenço saiu de 
Juazeiro do Norte para expor suas obras inicialmente em Fortaleza, a convite do pesquisador 
Gilmar de Carvalho. Posteriormente, realizou exposições em Amsterdam, capital da Holanda. 
(CARVALHO, 2010).  Sua arte cruzou o oceano atlântico e espalhou-se mundo afora. A 
xilogravura representa muito para José Lourenço, o qual defende que tudo que conquistou foi 
graças a ela6. 

Dito isso, o artigo empreende a seguir um estudo da xilogravura de José Lourenço, 
buscando refletir a evidência de uma cultura visual em suas obras. O intuito é refletir acerca das 
condições de produção, difusão e circulação das xilogravuras do autor, problematizando-as 
enquanto suportes culturais. 

 
3 Cultura visual na xilogravura de José Lourenço 

 
A cultura visual emerge como fruto do diálogo interdisciplinar na década de 1990 nos 

Estados Unidos, em que o estatuto da arte é colocado em “xeque”. A sua institucionalização 
esteve atrelado à realização de seminários, publicação de livros e a promoção de cursos como o 
ocorrido na década de 1990, na Universidade de Chicago, realizado por W. J. T. Michell. A 
discussão em torno da cultura visual possui duas vertentes, uma ligada à perspectiva inglesa e 
outra a norte-americana. Em conformidade com o historiador Paulo Knauss é possível definir 
estas duas correntes como restrita e abrangente. Na primeira, as questões que perpassam seus 
estudos se aproximam das discussões atreladas ao visual nas mídias virtuais, um dos seus 
principais expoentes é Nicholas Mirzoeff. A segunda, considerada abrangente, estaria interessada 
nas reflexões em torno dos sistemas de produção e circulação das imagens difundidas no plano 
social por meio das experiências do visua, seus principais expoentes são Mitchel e Elkins. 
(KNAUSS, 2006). Esta última perspectiva é a que este trabalho segue.  

No Brasil, esse campo de estudos adentra as discussões historiográficas no inicio dos 
anos 2000, com trabalhos de Ulpiano Bezerra de Menezes, Paulo Knauss e Ana Maria Mauad. Ao 
enveredar pela área da cultura visual, este ensaio propõe refletir acerca da sua evidência na 
literatura de cordel, a partir de duas xilogravuras do artista José Lourenço, publicada no ano 2012, 
por meio da reedição dos cordéis: Milagre do Padre Cicero e Maria de Jesus (Severino José da Silva); e 
O Caldeirão e o Beato José Lourenço (Francisco Adésio).  

                                                           
5 Narrativa de José Lourenço. Xilógrafo. Entrevista realizada em dezembro de 2016, na Lira Nordestina, cidade de 
Juazeiro do Norte. 
6Cf. Disponível em: <http://caririrevista.com.br/jose-lourenco-lira-nordestina/>. Acesso em: 09/07/2018. 
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Figura 1: Milagre do Padre Cícero e Maria de Araújo7 
       Autor: Severino José da Silva 
       Xilogravura: José Lourenço 

       Ano (reedição): 2012 

 
O título utilizado por Severino José da Silva remete o leitor a um episodio ocorrido 

no ano de 1889, no então povoado de Juazeiro, onde aparecem como protagonistas, Padre Cícero 
e a beata Maria de Araújo. Em uma tradicional celebração de sexta-feira, Maria de Araújo foi uma 
das primeiras mulheres a se ajoelhar e receber a hóstia das mãos do Padre Cícero, aquela não foi 
uma comunhão como as outras, naquele dia, uma sexta-feira, 1º de março de 1889, a hóstia que 
encostou os lábios da beata Maria de Araújo transformou-se em sangue, episodio que continuou 
a acontecer as quartas e sextas-feiras durante os dois meses da quaresma. O fato resultou em 
peregrinações para a “cidade do milagre”, com grandes contingentes populacionais que buscavam 
receber alguma benção e a esperança de viver dias melhores. De outro modo, a Igreja Católica 
viu com preocupação o fato, temendo que aquele lugar torna-se um espaço de “fanáticos” 
religiosos, e o pequeno povoado de Juazeiro viesse a se transformar em um lugar que fugisse dos 
domínios da Igreja e do Estado8. Cabe pontuar que este trabalho não busca enveredar por essa 
discussão a fundo. A questão foi levantada por considerar relevante para o leitor entender o 
contexto que possibilitou a criação do cordel e da xilogravura.  

A reedição do cordel Milagre do Padre Cicero e Maria de Jesus traz em sua capa uma 
xilogravura do artista José Lourenço, cuja imagem, foi confeccionada por meio de uma 
encomenda. Nela, é possível observar algumas características que possibilitam uma interpretação 
por parte do leitor. 

Os personagens presentes na imagem estabelecem interligação com a narrativa posta 
no enredo textual.  Ao realizar um diálogo da imagem com a narrativa posta no cordel, 
fundamental para o estudo da imagem, é possível constatar os elementos que possibilitaram a 
construção da xilogravura de José Lourenço. Os personagens que se encontram presentes no 
enredo da xilogravura correspondem ao Padre Cícero e a Beata Maria de Araújo, que recebe das 
mãos do sacerdote, a hóstia que veio a se desmanchou em sangue, como mencionado 
anteriormente e abordado no trecho a seguir do poema em questão: 

                                                           
7 Disponível em <http://oberronet.blogspot.com/2014/03/milagre-do-padre-cicero-e-maria-de.html>. Acesso em 
10/07/2018. 
8 Cf. DELLA CAVA, Ralph. Milagre em Joaseiro. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1976; NETO, Lira. Padre Cícero: 
poder, fé e guerra no sertão. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. 
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É um fato consumado  
Ninguém pode negar isso  
Que na mão do Padre Cícero 
Jesus o ressuscitado 
Depois de ser consagrado  
O sacramento de amor  
A hóstia se transformou 
Muito sangue derramando  
E a Beata comungando 
O sangue do redentor 
(SILVA, 2012, s.p) 
 

O poeta não deixa de fora sua interpretação acerca do fato que continua hoje como 
um “mistério” para muitos que percorrem as terras do Padre Cícero. Ao afirmar o milagre 
realizado pelo sacerdote, o autor o coloca como um dos personagens centrais no enredo do 
texto, assim como a beata Maria de Araújo, considerada em trechos posteriores do poema, como 
“santa”, por ter sido a escolhida para a realização do milagre. A construção da imagem se 
aproxima desta explicação. José Lourenço estabelece sua interpretação, estabelecendo uma 
conexão entre o Padre e a beata, unidos pelo conjunto de raios luminosos que os envolvem. 
Além disso, o Padre Cícero é santificado na xilogravura, tendo uma áurea sob sua cabeça que o 
eleva ao plano espiritual.  

Já no segundo cordel a xilogravura de José Lourenço vai de encontro a outro 
fenômeno da região do Cariri Cearense, que além do Padre Cícero, envolve outro personagem, o 
Beato José Lourenço. 

 
   

 Figura 2: O Caldeirão e o Beato José Lourenço9 
      Autor: Francisco Edésio Batista 

      Xilogravura: José Lourenço 
      Ano (reedição): 2012 

 
O beato José Lourenço, principal protagonista do fenômeno conhecido como 

“Caldeirão” chegou à cidade de Juazeiro do Norte sob proteção do Padre Cícero, fixando 
residência no sítio Baixa Dantas. O aglomerado de pessoas que veio a se formar, fez do pequeno 
sitio um lugar de grande fartura e prosperidade, com “generosas lavouras”, onde se repartia as 
bonanças colhidas em comum. Todavia, a vivência do beato José Lourenço e seus moradores 

                                                           
9 Disponível em: <http://oberronet.blogspot.com/2015/04/cordel-o-caldeirao-e-o-beato-jose.html>. Acesso em 
10/07/2018. 
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vieram a ser questionada por proprietários de terra, que se sentiram incomodados com a vivência 
ali praticada, avistando um perigo a ordem presente. Acusados de “perigosos”, foram presos e 
obrigados a realizarem trabalhos forçados. (NETO, 2009).  

Porém, cabe mencionar que o José Lourenço que este trabalho estuda é outro, 
xilógrafo, que por meio da sua arte retratou a chegada do beato do qual herdou o nome. Na 
imagem feita por ele, o artista retrata a chegada do beato a Juazeiro do Norte e seu encontro com 
o Padre Cícero. As vestes utilizadas pelo beato, assim como o pequeno saco em suas costas são 
utilizadas na xilogravura como forma de demostrar sua humildade. A cruz representa a presença 
do Cristo humilde e propagador da fé. A narrativa a seguir sintetiza esse encontro: 

 
Chamavam-no Zé Lourenço 
Um paraibano ordeiro 
Que chegara ao Cariri 
Na condição de romeiro  
Atraído pela fama 
Do santo de Juazeiro 
(BATISTA, 2012, s.p) 

 
O beato José Lourenço foi para a cidade de Exu após ter o pequeno arraiar invadido 

pelas tropas policiais enviados por Floro Bartolomeu por meio da autorização do Padre Cícero, 
que autorizou a prisão do beato e seus “companheiros” diante dos argumentos de Floro de que 
algumas das cerimônias realizadas pelo beato José Lourenço “[...] estavam descambando para a 
mais completa devassidão”. (NETO, 2009, p. 439). 

Convém pontuar para o leitor que a análise das imagens não é o foco principal deste 
estudo, mas sim compreender de qual maneira elas constituem-se para os leitores representações 
visuais que se destinam a compreensão dos fenômenos anunciados nos títulos dos cordéis e 
enfatizados nas xilogravuras. Para isso, é necessário compreender inicialmente sob quais 
condições as imagens foram produzidas. 

José Lourenço realizou a confecção das duas xilogravuras por meio de uma 
encomenda para a Coleção Centenária, que reeditou no ano de 2012 cordéis clássicos e 
contemporâneos, pela Editora IMEPH. As encomendas, como discutido em alguns momentos 
do texto, é um fator recorrente no espaço da produção de imagens no Cariri. José Lourenço não 
se encontra distante desse circuito. Boa parte dos seus trabalhos atende a encomendas, que se 
realizam desde o ano de 1986. 

Além disso, cabe mencionar que as xilogravuras de José Lourenço são produzidas em 
meio às influências que os textos exercem sobre o artista. A produção da imagem para um 
folheto de cordel está atrelada, em grande parte a leitura do texto, que antecede a confecção da 
xilogravura. José Lourenço menciona que ao buscar realizar a confecção de uma imagem para 
uma capa de cordel, não deixa de lado a leitura do texto. Em suas palavras: 

 
A gente tem que ter essa noção, do que é que a gente vai... A gente lê o cordel e através 
daquele cordel você tem o (a imagem), a gente diz que é o ponto “x” do cordel... 
Porque eu considero a inspiração uma coisa divina, né? Não é uma coisa que a gente 
sabe que a gente... Já teve tempo, teve vezes que eu tentei fazer uma capa de um livro e 
não consegui, ia dormir quando era de manhãzinha cedinho saia o esboço bem 
direitinho. Então, não é na hora que a gente quer né? É inspiração, uma coisa divina, 
não é coisa da gente, tem que ter essa consciência, que tem uma força superior que rege 
isso aí e conduz tudo, a gente tem a arte, tudo na vida. 10 

 
José Lourenço considera a produção da imagem o ponto “x” do cordel, a sua 

importância é fundamental, é por meio dela que o leitor estabelece o primeiro contato com o 

                                                           
10 Narrativa de José Lourenço. Xilógrafo. Entrevista realizada em dezembro de 2016, na Lira Nordestina, cidade de 
Juazeiro do Norte. 
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folheto. Além disso, o artista considera sua inspiração como “divina”, a qual o possibilita realizar 
a confecção da imagem por meio das energias provenientes de uma força maior.  

Torna-se importante ressaltar em meio a isso que a produção das imagens para as 
capas dos cordéis além de se realizarem por meio da leitura dos textos, estabelecem conexões e 
diálogos com as vivências sociais e culturais do artista, as quais influenciam diretamente na 
atribuição de significados para as xilogravuras. É o conjunto de experiências e diálogos 
proporcionado pelo meio social assim como as vivencias culturais do xilógrafo que o possibilita 
elaborar representações visuais de seu interesse. Estas questões perpassam o campo da 
visualidade. 

 Em conformidade com Ana Mauad (2016), é possível entender a visualidade como 
um “fenômeno social”. A visualidade dessa forma, não se estrutura apenas por meio das imagens, 
mas também pelo “conjunto de textos” não visuais. Estes contribuem para a elaboração das 
imagens pelos “[...] sujeitos históricos em um circuito social ampliado”. (MAUAD, 2016, p. 41). 

Confeccionadas, as imagens passam a se difundir e circular em meio às capas dos 
folhetos de cordel para os quais foram produzidas. A imagem possui função fundamental para o 
leitor, que realiza seu primeiro contato com o cordel não por meio da narrativa, mas sim por 
meio da imagem posta na capa. Ela transmite mensagens que possibilitam ao leitor sintetizar o 
que a narrativa do texto abordará nas páginas posteriores a imagem.  

Dessa maneira, ao entrarem em circulação, as imagens dos cordéis Milagre do Padre 
Cícero e Maria de Araújo e O Caldeirão e o Beato José Lourenço, possibilitam ao leitor realizar 
previamente as leituras dos cordéis por meio da representação e poder de evocação visual que a 
imagem possui, fazendo com que, mesmo sem abrir o cordel, o leitor tenha em sua mente a 
síntese da história proveniente do diálogo estabelecido entre linguagem verbal, expressa no título, 
e visual por meio da xilogravura. 

A visualidade colocada em questão pela cultura visual possibilita realizar uma 
investigação em torno das experiências visuais, e não apenas da imagem de forma isolada, mas 
dos sistemas sociais em que ela encontra-se inserida. De acordo com Paulo Knauss (2006), W.J. 
T. Mitchel advoga a favor da existência do diálogo entre as “representações verbais e pictóricas”, 
pois, as “representações visuais” são resultadas da união estabelecida entre “práticas e discursos”’. 
(p. 114). 

Portanto, é possível compreender que as xilogravuras de José Lourenço estão 
permeadas por diálogos estabelecidos entre o visual e os demais sistemas culturais socialmente 
difundidos. Dessa forma, as aproximações entre as imagens e demais representações culturais 
possibilitam adentrar o objeto de estudo da cultura visual ao colocar a visualidade, entendida não 
apenas por meio das imagens, mas dos diversos circuitos em que se encontra, no cerne das 
discussões.  
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ENTRE O CÉU E INFERNO, A (DES)RAZÃO: AS REPRESENTAÇÕES DE 
MACHADO DE ASSIS NO CONTO “O ANJO RAFAEL” 

 
Lorrane Rangel Agra Lopes1 

 
Resumo: Machado de Assis, mesmo após 108 anos de sua morte, continua sendo lido, relido, e 
reinterpretado. O aspecto religioso na sua obra pode ser vista em vários contos direto 
indiretamente, a exemplo de Adão e Eva, Dom Casmurro e tantos outros. Temática também 
existente é a da loucura, enfatizada em O Alienista. Ambos presentes no conto ―O anjo Rafael‖, 
pouco explorado pelos historiadores. Nesta perspectiva, o presente trabalho tem como objetivo 
analisar o conto ―O anjo Rafael‖, publicado 1869, por Machado de Assis, a partir das 
representações que o autor faz do céu, do inferno e (des)razão. A escolha destas dessas temáticas: 
céu, inferno e loucura se justificam pela relação que o autor estabelece entre estes conceitos ao 
longo do seu texto. Para tal compreensão, estabeleceremos diálogos com Roger Chartier e os seus 
conceitos de representação e apropriação.  
 
Palavras-chave: Representação; História e Literatura; Machado de Assis. 
 
Introdução 
 
 O uso da literatura como fonte na História no traz várias discussões, há exemplo, qual o 
limite entre a literatura e a história? Quais seriam os limites entre o real e o ficcional? 

 
Em que pese o caráter ficcional da obra literária, isto não diminui sua importância 
como fonte para o estudo da história. Não obstante o romancista crie livremente a 
trama que compõe sua obra e, com ela, situações e personagens fictícios, isto não o 
torna menos sintonizado com o mundo em que vive sua experiência existencial, seja 
profissional, afetiva etc. Assim, sua obra tende a vir impregnada dos valores adquiridos 
no universo cultural em que está mergulhado. (ARANHA, 2011, p.9) 

 

 Deste modo, para Aranha (2011) o uso da literatura seja ela ficcional ou não (destacando-
se que para o autor existem literaturas e literaturas), pode ser utilizada como fonte histórica, pois 
é um modo do autor obter a visão da sociedade sob outra perspectiva, uma visão da população 
em meio à escassez de fontes, ou da presença apenas de ―documentos oficiais‖. Assim, esta fonte 
tem sido cada vez mais utilizada pela História Cultural e pela História Social.  

Joaquim Maria Machado de Assis é um autor que movimentou e movimenta o cenário 
acadêmico e intelectual no Brasil e no mundo, como podemos perceber através de pesquisas 
relacionadas ao autor e o número de teses, dissertações, artigos e entre outros que o envolvem. 
Machado de Assis viveu entre os anos de 1839 e 1908, nasce no morro do Livramento no Rio de 
Janeiro, filho de um brasileiro que descendia de forros pardos e de uma portuguesa, logo perde a 
mãe e após alguns anos seu pai também vem a falecer, ficando ele aos cuidados da sua madrasta 
que possuía maiores condições financeiras. 

                                                           
1 Graduanda no curso de licenciatura em História, na Universidade Federal de Campina Grande- UFCG 
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Iniciou a sua carreira no mundo literário aos 15 anos publicando sonetos em um Jornal, 
ele também irá se tornar funcionário público no ano de 1867, como ajudante de diretor de 
publicação do Diário Oficial, posteriormente ingressará no Ministério da Agricultura Comércio e 
Obras públicas, evolvendo-se nos debates sobre o fim da escravidão, continuando no cargo com 
a instauração da República. Exerceu ainda a profissão de tradutor - como exemplo a tradução de 
livros de médico franceses-, e jornalista. Esta última inicialmente veiculada ao Diário do Rio de 
Janeiro, este jornal por ser ligado ao partido Liberal, influenciou Machado de Assis com estás 
concepções. Destaca-se o seu campo de trabalho e a sua atuação politica refletida em suas obras.  

Contextualizar a vida do autor é necessário para que possamos entender as representações 
nos seus textos, pois quem escreve não parte apenas de si, mas de todo o contexto no qual está 
inserido, as discussões e inquietações que o cercam. Torna-se importante mencionar que nas suas 
várias biografias, como há exemplo da escrita por Lúcia Miguel Pereira na década de 1930, citada 
por Márcia de Almeida Gonçalves, que enfatiza as características do autor como negro, pobre e 
nevropata, refletidas na sua obra. 

O conto ―O anjo Rafael‖, foi publicado no ano de 1869, no Jornal das Famílias. O estilo 
literário utilizado é o fantástico, trazendo a ironia durante todo o texto.  Fernandes (2011), nos 
traz considerações que são necessárias destacar, a partir do seu texto ―Machado de Assis quase-
macabro‖, o autor nos mostra a relação entre 15 contos ficcionais, irônicos e quase-macabros. 
Destes contos, 11 entre os 15, foram publicados no Jornal das Famílias, em que o mesmo afirma 
ser voltado para um publico feminino e familiar.  O tema ligado a loucura presente neste conto, 
também está presente em outros contos, como no Alienista, em que o autor realizara uma crítica 
mais direta ao modelo psiquiátrico de sua época.  

Neste contexto, iremos analisar como em ―O anjo Rafael‖2 é construída por Machado de 
Assis, as noções de céu e inferno, como também da razão e da loucura, através dos personagens 
de Dr. Antero, Sr. Major Tomas e Celestina. 
 
Situando o leitor: O Anjo Rafael  
 
            O conto tem início com a decisão de suicídio do Dr. Antero, aos 30 anos, após 
decepcionar-se com os homens de forma geral. Escreve uma carta a ser publicada no Jornal de 
Commercio, e senta-se em uma cadeira a espera do momento correto para tirar a sua própria vida, 
com a arma recentemente comprada. No entanto, alguém bate à porta, era um criado a mando do 
Major Tomás, este que desejava lhe propor um negócio imediatamente e que envolveria fortuna. 
Ao buscar mais informações sobre este homem desconhecido soube apenas que tinha uma filha 
moça. Assim, a decisão do suicídio foi adiada para o dia seguinte, pois havia um mistério, uma 
mulher e fortuna, a serem descobertos.  Ao aceitar o convite já havia uma carro esperando, o 
criado e Dr. Antero entraram no veículo e foram para uma chácara, distante e macabra.  Porém, 
ao chegar no local, o criado informou que o major não poderia recebe-lo hoje, e que Antero iria 
aguardar até o dia seguinte nos aposentos que lhe fora cedido, para conversar com o major. 

Após o almoço do dia seguinte, o criado veio informar que o major estava pronto para 
recebê-lo. Ao entrar na sala, as características físicas do major chamam a sua atenção, pois lhe 
causam medo. A conversa se inicia e logo o major revela-se como um antigo amigo do pai do Dr. 
Antero, mas a conversa vai ganhando tom religioso, quando o major afirma que o seu pai era 
―obediente aqueles que têm origem no céu‖. No encaminhar da conversa, chega-se ao motivo 
que fizera o Dr. Antero ir até a chácara, o major queria em troca a companhia e o casamento dele 
com a sua filha e em troca daria toda a sua fortuna. O casamento é recusado educadamente sob o 
pretexto de não desejar se casar sem amor, no entanto, o major pede pra que o mesmo aguarde 
até conhecer a sua filha, Celestina, no jantar, e se referindo a ela através da seguinte frase ―anjo na 
raça e na candura‖.    

                                                           
2 A versão utilizada do conto está disponível na plataforma digital do domínio público, ela não possui numeração de 
páginas, por esse motivo, quando houver citações não será informada a página. 
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No jantar, quando Celestina se faz presente, o Dr. Antero vê na imagem dela toda a 
delicadeza e beleza e inocência. Após a conversa e ao se dirigirem a sala da cesta, ao perceber que 
o major dormia, o doutor teve a atitude de levar as mãos de Celestina à boca, ela gritou e 
informou ao pai, o que havia ocorrido. O major mais uma vez, se referiu ao céu. Após a situação 
de conflito, Antero foi acompanhado pelo criado ao quarto. No dia seguinte, ao acordar vê no 
jornal a sua carta de suicídio, comentários do jornalista e até um corpo encontrado pela polícia, 
mais tarde ele lerá sobre a missa de sétimo dia realizada pelo seu criado em compaixão ao 
dinheiro que havia lhe dado. Almoçaram, Celestina e Antero foram ver as flores acompanhado da 
criada.  Cinco dias após a estadia do doutor na casa, há a grande revelação do major, este que 
afirma não ser homem, mas sim o anjo Rafael, enviado do céu para que viesse recolher algumas 
almas boas para levar de volta, sendo mal compreendido pelos homens havia se isolado. Após a 
revelação, o anjo Rafael segue para mostrar toda a sua fortuna, que passará a ser do seu novo 
―filho‖, também é marcada a data do casamento para um mês depois e dado a Antero o ―livre-
arbítrio‖. 

No almoço seguinte ao ficarem a sós, Antero e Celestina, conversam, neste momento ela 
se refere a origem celestial dela e do seu pai, tais considerações deixam o doutor atordoado, pois 
chega a conclusão de que não havia só um louco na casa, mas dois. Ao voltar para o quarto ele 
decide fugir aproveitando a liberdade que havia sido lhe dada. No entanto, a criada de Celestina 
lhe bate a porta, pedindo que ele não vá embora e que salve a menina, na noite seguinte ela lhe 
diria que havia chegado na casa há cinco anos, o pai já acreditava ser anjo e fazia com que a 
menina também acreditasse, sobre a mãe dela, não se tinha noticia pois o pai havia lhe dito que 
não tinha mãe e era obra divina. Após a primeira visita da criada, o major visita o quarto do 
doutor para avisar sobre a morte do diabo, informação vinda do seu amigo coronel Bernardo, 
que também fora amigo do pai e estaria de visita na hora do jantar, ao fim Bernardo e o Major 
conversam em particular. 

No dia seguinte, Antero apressa o casamento, decidem a capela, o major justifica a 
necessidade do padre pelo doutro ser humano e afirma que Celestina não tem mãe. A noite 
enquanto Antero passeava pelo jardim, encontra-se com o coronel, durante a conversa, Bernardo 
explica qual a razão da loucura do major, atribuída a suspeita de infidelidade da sua esposa 
Fernanda, que ele havia expulsado de casa, após este fato ele ficara louco mudando-se para a 
chácara com a filha, porém o próprio coronel havia investigado o caso e não fora Fernanda que 
tinha traído o marido e a carta achada era de outra mulher, a mãe permanecia viva como criada 
em casa de família. 

Em seguida o Coronel adoece, vem um médico afim de medica-lo e Celestina permanece 
sem saber do que está acontecendo. Com a morte do major, Celestina é informada que seu pai 
partira, só após o enterro, ao receber a notícia ela expressa ―papai foi para o céu e não se 
despediu de mim‖. Por fim, eles mudam de casa e é realizado o casamento, após Celestina se 
habituar ao mundo novo. O doutor Antero volta dos mortos. Celestina adquiriu o ―egoísmo 
humano‖. 
 
O anjo e o diabo 
 
 Neste sentido, nos apoiamos nas considerações de Roger Chartier através da seguinte 
definição: 

As representações do mundo social assim construídas, embora aspirem a universalidade 
de um diagnostico fundado na razão, são sempre determinadas pelos interesses de 
grupo que as forjam. Daí para cada caso é necessário relacionamento dos discursos 
proferidos com a posição de quem os utiliza. (CHARTIER, 2002, p. 17) 

 

 Assim, para compreender as representações que Machado de Assis faz do céu e do 
inferno, ou melhor, do anjo(a) e do diabo é necessário entender a temporalidade na qual o autor 
estava inserido. No Brasil, a Igreja Católica, está presente desde as primeiras embarcações dos 
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portugueses, ao tornar-se Império, o catolicismo torna-se a religião oficial do país. Além da 
religião ―oficial‖, praticada por padres e pessoas ligadas diretamente a igreja, no século XIX 
encontramos a forte presença das manifestações populares através, por exemplo, das procissões, 
devoções aos santos, o sincretismo religioso e entre outras.  
 Com a ascensão das ideias da revolução francesa e o avanço do progresso científico a 
Igreja Católica se sente ameaçada, procurando restaurar os antigos valores da sociedade medieval, 
inclusive os princípios filosóficos e teológicos, apregoando a necessidade de subordinação do 
homem à ordem sobrenatural, ideias estas que vão adentro no Brasil com Império. A teologia da 
igreja católica se modifica, a vida na terra passa ser compreendida como missão, e a atividade 
espiritual é que vai garantir o eterno, ou seja, a terra passa a ser um lugar de prova podendo levar 
ao mérito do céu3. 
 Retomando ao autor não se pode negar a influência católica na sua vida, desde o 
casamento religioso de seus pais, que apesar de compor uma classe de condições econômicas 
inferiores, fizeram questão pela cerimonia ou foram auxiliados pela madrinha de Assis, como 
também ocorrerá com o seu batizado. Outro aspecto a se destacar é o meio influente em que 
Machado de Assis fazia parte, pois a ―alta sociedade‖ do Rio de Janeiro em meados do século 
XIX era predominantemente católica. Contraditoriamente, ligado a ideias liberais, Machado era 
defensor da liberdade religiosa, sendo assim, contra a oficialidade do catolicismo como religião do 
país4. Não se pode negar o conhecimento que o autor possuía da bíblia ou da religião católica, 
pois em vários textos de sua obra estes elementos estão presentes de forma direta ou indireta, no 
entanto em várias delas, ele se apresenta como cético, acentuado pelo o uso da ironia. 
 No conto O anjo Rafael, as referências ao céu e ao inferno, então ligadas a três 
personagens, ao Dr. Antero, Major Tomás e a Celestina. Ironicamente Dr. Antero, prestes a 
cometer suicídio, homem ligado a ―razão‖, a debates filosóficos, ao cientificismo e um cético ( 
características que serão aprofundadas no item a seguir); se vê olhando para o céu e para as 
estrelas e dizendo: ―até já‖ dando continuidade, como também anteriormente durante o jantar, 
após a decisão de suicídio, ele fala ― A viagem é longa, disse ele consigo, não sei se há hotéis no 
caminho.‖ A ironia presente, esta em um homem ligado a bacharelismo e ao cientificismo, 
prestes a cometer suicídio, pecado para a igreja católica, ter no seu imaginário a presença do céu, 
e o desejo de alcança-lo. Posteriormente, em sonho o doutor sonha estando no inferno, 
mostrando que a concepção de céu e inferno está presente no subconsciente dele. Deste modo, 
Machado se apropria da imagem de inferno construída por textos bíblicos, como podemos ver a 
semelhança com uma passagem do Apocalipse.  

 
Ora, o nosso héroi teve um sonho durante o curto espaço de tempo que dormiu. 
Sonhou que tendo executado seu plano de suicídio, fora levado para a cidade das dores 
eternas, onde Belzebu o destinava a ser perpetuamente queimado numa imensa 
fogueira. O infeliz fazia suas objeções ao anjo do reino escuro; mas este, com uma 
única resposta reiterava a ordem dada. Quatro chancelares infernais lançaram mão dele 
e o lançaram ao fogo. O doutor deu um grito e acordou. (O Anjo Rafael) 
Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem 
imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos — o 
lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte". 
Apocalipse 21:8 (Bíblia Oline)5 

 

 A ironia entre as concepções de céu e inferno, anjo e diabo também podem ser vistas a 
partir do personagem do Major Tomás, ou como também ele se initula, o Anjo Rafael. A 

                                                           
3 SOUZA, Ney. Catolicismo, sociedade e teologia no Brasil Império. Atualidade Teológica, Rio de Janeiro, v.46, p. 
127-144, jan-abr.2013. Disponível em: <https://www.maxwell.vrac.puc rio.br/23290/23290.PDFXXvmi> 
4 BRUM, Fernando Machado. Literatura e religião: estudos das referências religiosas na obra de Machado de Assis. 
Dissertação (Mestrado em Literatura Brasileira). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2009, 
p.180. 
5 A citação foi retirada da Biblia Online, Disponível em: https://www.bibliaonline.com.br/nvi/ap/21/8. 
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discrição que o dr. Antero faz dele está sempre acompanhada do sentimento de medo causado 
pelo major, como também da sua aparência repugnante, enfatizando o uso de roupas prestas, 
contrastando com a discrição que Antero faz de Celestina, suas roupas sempre brancas, as 
características de anjo, a delicadeza e a ingenuidade.  

 
Estava ao fundo, sentado numa poltrona de couro, um velho alto e magro, envolvido 
num largo chambre amarelo. (...)Houve um curto silêncio, durante o qual o dr. Antero 
pôde examinar a figura que tinha diante de si. Os cabelos do major Tomás eram 
completamente brancos; a tez era pálida e macilenta. Os olhos vivos, mas encovados; 
dissera-se a luz de uma vela prestes a extinguir-se, e soltando do fundo do castiçal os 
seus últimos lampejos. Os beiços do velho eram finos e brancos; e o nariz, curvo como 
um bico de águia, assentado sobre um par de bigodes da cor dos cabelos; os bigodes 
eram a base daquela enorme coluna. O aspecto do major poderia causar menos 
desagradável impressão, se não fossem as bastas e cerradas sobrancelhas, cujas pontas 
internas vinham ligar-se na parte superior do nariz; além disso o velho contraía 
constantemente a testa, o que lhe produzia uma enorme ruga que, vista de longe, dava 
ares de ser uma continuação do nariz. Independentemente das circunstâncias especiais 
em que o doutor se achava, a figura do major inspirava um sentimento de medo. ( O 
anjo Rafel) 
Era uma figura delgada e franzina, nem alta nem baixa, mas extremamente airosa. Não 
andou, deslizou da porta à mesa; seus pés deviam ser asas de pomba. (...)Era, com 
efeito, um rosto angélico; transluzia-lhe no semblante a virgindade do coração. Os 
olhos serenos e doces pareciam feitos para a contemplação; os cabelos louros e caídos 
em cachos naturais assemelhavam-se a uma auréola. A tez era alva e finíssima; todas as 
feições eram de uma harmonia e correção admiráveis. Rafael podia copiar dali uma das 
suas virgens. Vestia de branco; uma fita azul, presa à cintura, delineava-lhe o talhe 
elegante e gracioso. (O anjo Rafael) 

 

Percebemos assim, que Machado de Assis se apropria dos debates de seu tempo,, os 
inserindo na sua obra, e os representa a sua forma através da literatura ficcional. Pois, as 
representações estão ligadas às ações dos indivíduos e/ou grupos e só podem ser compreendidas 
a partir da tensão existente em relação às práticas, ou seja, a tensão entre os que tentam impor a 
sua visão de mundo em busca de sustentação identitária e os que se apropriam, das mais 
diferentes maneiras, desses discursos, elaborando novas representações que darão sustentação a 
outros elementos identitários. (FONSECA, A.; SALGUEIRO, E, 2013, p. 42). 
 
Suicidio e Monomania 
  

Ao longo da história o leitor do conto, pode torcer para que a razão (o Dr. Antero), salve 
Celestina da (des)razão (o Anjo Rafael). O personagem do doutor, ao ficar a sós no quarto se 
questiona por vários momentos ao longo do texto, se estaria ele perdendo a razão. No entanto é 
necessário compreender alguns aspectos, sobre a  (des)razão. O primeiro hospício construído no 
Brasil foi no ano 1830, no Rio de Janeiro, em um contexto de reformas urbanas, visto que a 
capital iria situar a família real. A psiquiatria brasileira vai ser influenciada inicialmente 
principalmente pelas teorias de Pinel e Esquirol. 

Pinel ira definir a concepção da loucura como consequência das paixões exacerbadas, e o 
louco como vítima de uma desorganização das funções mentais6. Podemos estabelecer relações 
entre a causa da loucura atribuída as paixões exacerbadas por Pinel, com suspeitava da traição de 
sua esposa e consequentemente desencadeando na loucura do major Tomás. Esquirol virá depois 
aprofundando os estudos do seu antecessor, também irá definir as síndromes psicológicas. Dr. 
Antero em O anjo Rafael, ao saber da revelação do major Tomas tem a seguinte impressão ―Mas 
o dr. Antero  não viu na origem celeste do major mais do que uma monomania pacifica.‖. A 

                                                           
6 PACHECO, Maria Vera Pompêo de Camargo. Esquirol e o surgimento da psiquiatria contemporânea. Rev. 
Latinoam. Psicop. Fund. VI, 2, n.2, jun. 2013, 152-157 Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rlpf/v6n2/1415-
4714-rlpf-6-2-0152.pdf>  
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monomania foi definida por Esquirol entre um dos quatro grupos de doenças mentais, como 
doença que agrupa todas as perturbações mentais que trazem prejuízos psíquicos apenas parciais, 
conservando perfeitas outras funções intelectuais. O delírio é parcial e pode ter uma forma alegre 
ou uma forma triste.7 
 No entanto, no contexto de 1869, não era só a monomania considerada um transtorno, 
seja mental ou moral, o suicídio também era visto dessa forma. Assim, desde o século XVIII o 
suicídio vinha sendo estudado como um problema moral, para, no século XIX, ser visto como 
um ―crescente problema social a exigir explicação‖8. Através de aproximações e pela falta de 
definições sobre suicídio no século XIX encontrada, estabelecemos o suicídio9 como próximo da 
melancolia ou da lipemania (subdivisão da melancolia), definindo como consistiria num delírio 
intelectual, de natureza depressiva, situado em primeiro plano e que acabaria por afetar toda a 
vida do paciente incapacitando-o para as mais simples atividades.10 Percebemos o 
comportamento depressivo de Antero através das causas do seu suicídio, pois apesar de ter 
apenas 30 anos, saúde, e uma possível carreira, via-se desencantado com a vida e com os outros.  
 Neste contexto, percebemos que na obra de Machado na há uma dicotomia entre razão e 
(des)razão, pois no período em que ele escreve suicídio é também considerado uma doença 
mental. Através de termos presentes no texto como monomania percebe-se que para se criticar o 
cientificismo que estava se fortificando na sua época, ele se apropria do termo e o representa. O 
motivo da apropriação pode estar relacionado a epilepsia, na qual o autor sofria. 
 
Conclusão 
 
 A perspectiva abordada durante o texto parte das representações contidas na obra do 
Machado de Assis, a partir de apropriações de conceitos e do imaginário da sua época. No 
entanto, destacamos as diversas possibilidades de se trabalhar o mesmo texto, como por 
exemplo, a perspectiva apresentada por Palma, em que ela analisa a apropriação feita por 
Machado de Assis no conto ―O anjo Rafael‖, do Livro de Tobias, dos livros deuterocanônicos do 
Antigo Testamento da Bíblia, porém escolhemos outro caminho na pesquisa. Seriam diferentes 
representações? As representações foram feitas por Machado de Assis, ou são representações de 
quem o representa? 
 Ainda nas possibilidades existentes no texto, nos diferenciamos da perspectiva de 
Fernandes, que ao fim afirma que a intencionalidade do conto, a ―mensagem‖ era passar ao leitor 
que o amor supera tudo, porém partindo do pressuposto de que a recepção quem faz é o leitor, e 
através de outro olhar entendemos o conto como uma crítica ao egoísmo humano. O conto não 
deixa explicito o porque do Dr. Antero não atuar como médico, em um caso de doença, ou quem 
foi o diabo que morrera. Assim, percebemos o quanto a Igreja Católica era forte no imaginário 
popular do Brasil Império, como também temos a entrada do cientificismo e de uma visão 
racional de mundo, Machado como homem de seu tempo, exerce sua criticidade nos seus contos 
em relação ao que acontece ao seu redor. 
 
 
 
 

                                                           
7 Cf. Idem. 
8NUNES, Everardo. O Suicídio – reavaliando um clássico da literatura sociológica do século XIX. Cad. Saúde Públ., 
Rio de Janeiro, 14(1):7-34, jan-mar, 1998. Disponível em: 
<http://repositorio.unicamp.br/bitstream/REPOSIP/194163/1/pmed_9592208.pdf>  
9 (...)os fatores que predispõem ao comportamento suicida, sendo os principais:  Transtornos psiquiátricos 
(geralmente depressão,alcoolismo e transtornos de personalidade), além de outros citados no texto. LOUREIRO, 
Rodrigo. Um possível olhar do comportamento suicida pelos profissionais da saúde. Scientia Medica, Porto Alegre: 
PUCRS, v. 16, n. 2, abr./jun. 2006. 
10  Cf. PACHECO, Antoine. Op. Cit 
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SUJEITOS DISCIPLINARIZADOS: A EDUCAÇÃO DO CORPO ATRAVÉS DO 
DISCURSO E DA DANÇA 

 
Eulina Souto Dias1 

Azemar dos Santos Soares Júnior2 

 
Resumo: Este trabalho se propõe a analisar como informativos que são produzidos pela Escola 
do Theatro Bolshoi no Brasil, Joinville/SC, e circulam em espaços escolares de dança na cidade 
de Campina Grande/PB, constroem discursos com a intencionalidade de educar e disciplinarizar 
corpos para dançar, sobretudo, o balé clássico. As fontes utilizadas para o desenvolvimento dessa 
pesquisa são alguns exemplares do informativo supracitado publicados em 2011, que estão 
disponíveis na biblioteca do Teatro Municipal Severino Cabral. A metodologia aplicada é a análise 
do discurso, a partir de Michel Foucault (2014), e os principais conceitos que atravessam a escrita 
desse trabalho são: corpo, dança, disciplina e práticas educativas. 
 
Palavras-chave: corpo; disciplina; práticas educativas. 
 
1- Introdução              
 
1.1 Historicizando as danças: um breve passeio  
          

A dança... O que é? Alguns diriam que é uma poética materializada no corpo que 
preenche espaços enquanto se movimenta. Outros, que é uma possibilidade de tornar a música 
visível. Ou ainda, que é uma forma de expressão cultural. As interpretações podem ser inúmeras. 
Entretanto, assim como não há descrição única acerca do que é dançar, também não se pode falar 
de historia da dança como sendo apenas uma. Assim, começo dizendo que para compreender 
essa forma de educação do corpo, trabalhada nesse artigo, é preciso entender que há pluralidades 
de expressão e movimento dos mais variados grupos, desse modo, em vez de história da dança, 
comumente, utilizo a expressão de história das danças. 
            O alerta apresentado já no primeiro paragrafo está relacionado a um problema que 
durante muitos anos foi recorrente nesse campo de estudos - observar a construção de uma 
história da dança a partir de um viés europeu tomando o balé clássico3 como referência e 

                                                           
1 Mestranda (2018 - 2020) em História Cultural das Práticas Educativas no programa de pós-graduação em História 
da universidade federal de Campina Grande PPGH/UFCG. 
2 Professor Adjunto do Departamento de Práticas Educacionais e Currículo, na área de Didática e Ensino da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Campus Natal e professor colaborador do Programa de 
Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Campina Grande (PPGH/UFCG). 
3 A história do ballet começou há 500 anos na Itália. Nessa época os nobres italianos divertiam seus ilustres visitantes 
com espetáculos de poesia, música, mímica e dança. O primeiro ballet registrado aconteceu em 1489, comemorando 
o casamento do Duque de Milão com Isabel de Árgon. De acordo com Alysson Souza (2012) no século XVII o Rei 
Sol, admirador da dança e também bailarino, fundou a Academia Real de Dança, o que contribuiu fortemente para a 
propagação das diferentes metodologias dessa arte. Assim, houve o alargamento das possibilidades de se tornar 
bailarino. Dessa maneira, se desenvolveu o balé clássico, que a princípio era dançado apenas por homens. 
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marginalizando outras expressões como, por exemplo, as danças urbanas4 - embora, o foco desse 
trabalho esteja direcionado à educação dos corpos no balé clássico, faz-se necessário começar a 
discussão a partir desse adendo esclarecedor para os leitores desconstruindo, assim, o mito de 
superioridade do balé sobre outras danças. 
                No primeiro momento busquei investigar possíveis ações de dança em grupos remotos. 
No desígnio de descobrir algo documentado, encontrei em Paul Bourcier (2001) que o primeiro 
documento que apresenta um humano em movimento dançante tem 14000 anos. Tendo em vista 
que o ecossistema paleolítico baseia-se nos animais, consequentemente, as danças referiam-se a 
eles. Não descartando, inclusive, a probabilidade de que essas ações corporais fossem religiosas, 
haja vista, que ainda de acordo Paul Bourcier (2001) as sepulturas de crânios de animais tingidos 
de ocre conduz a suposição de que os homens pré-históricos cultuavam animais. 
               Ao fazer um passeio em civilizações antigas como o império egípcio, por exemplo, vi 
que por um longo tempo ela praticou amplamente a dança em sua forma sagrada. Mais tarde, 
foram inseridas também a litúrgica funerária5 e, posteriormente, a dança com finalidade de 
recreação. Tratando-se da civilização egípcia a documentação é bastante extensa, sobretudo, a 
iconográfica. Entretanto, Paul Bourcier (2001) alerta que a dispersão pelos monumentos e 
museus, acaba sendo um obstáculo nessa compreensão de como se expressava a arte de 
movimentos rítmicos do corpo no Egito.  
              Nessa concisa trilha em relação à história das danças chego à antiguidade clássica. A 
Grécia respirava a dança por todos os seus poros e isso está presente em vários documentos, 
figuras e textos. (BOURCIER, 2001, p. 23) afirma “a educação grega concedia muito espaço à 
dança”. Basta que fazer uma leitura dos escritos de Platão em “Leis I e II”6 para que isso seja 
confirmado. Para os gregos o corpo era um meio de conquistar o equilíbrio mental, o 
conhecimento e a sabedoria. Não havendo, portanto, uma separação entre o corpo e o espírito 
como ocorre no pensamento cartesiano. 
             Platão não foi o único grego a fazer considerações a respeito da dança. Antes dele, 
Sócrates, dentre outros, também teceram sobre a temática. Como podemos ver em Paul Bourcier 
(2001, p. 22): 
 

Para Sócrates, que praticava a memphis, a dança forma o cidadão completo [...] 
para ele, a dança é um exercício que dá proporções corretas ao corpo. É fonte 
de boa saúde; os pitagóricos afirmam que ela “expulsa os maus humores da 
cabeça” (Polidoro, Pitágoras). Anacreonte diz numa canção: “quando um velho 
dança, conserva seus cabelos de ancião, mas seu coração é o de um jovem”.  

 
                 Como é possível observar, após tudo que foi supramencionado, existem 
documentações que evidenciam a presença de ações corporais rítmicas desde os tempos mais 
remotos, direcionadas a atender os mais diversificados interesses - seja no campo do sagrado, do 
divertimento, da formação de um corpo apto à guerra ou tendo como finalidade o cuidado de si -
desse modo, a dança reverberou em diferentes épocas e sociedades. 
                 Ao adentrar na modernidade, as formas de experimentação de movimentos corporais 
se ressignificam junto às transformações que estavam sendo vivenciadas pelo período. Tendo 
sido, nesse momento, que as camadas privilegiadas criaram um novo modo de dançar no qual o 
corpo atenderia a uma métrica musical. Assim, surgiu o que mais tarde conheceríamos como 

                                                           
4 Também conhecida como “Street Dance” - rótulo que os americanos criaram para identificar os estilos de dança 
que surgiram nos guetos e centros urbanos- as danças urbanas são um conjunto de expressões corporais que 
surgiram e são, comumente praticadas, nas ruas. 
5 A dança litúrgica funerária era a realizada por bailarinos e bailarinas especializados que acompanhavam os cortejos 
funerários e guiavam os defuntos até o limiar de sua vida pós-terrestre.  
6  "Leis" de Platão é uma obra composta por doze livros escritos entre 357 e 347 a.C. Nesses escritos Platão aborda a 
pírrica - dança guerreira de origem dórica - como base da formação física e militar, além de um treino para reflexão 
estética e filosófica.  
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dança metrificada, e, consequentemente, a formação de uma nova prática educativa7 - a educação 
do ouvido - nesse momento passou a ser necessário ao dançarino compreender o tempo da 
música para que os movimentos de seu corpo respondam de forma bela às ondas sonoras. 
              Essa nova forma de dançar surgiu com as classes dominantes e simbolicamente ela 
transmitia uma mensagem - se diferenciar dos modos de expressão das danças populares - logo, 
cabia às danças populares os movimentos não sujeito a regras, tomados pela alegria e inquietude. 
As danças nobres queriam demonstrar serem de classe culturalmente desenvolvida, assim não 
somente a leitura da alternância dos tempos lento e rápido torna-se regra, mas também a 
variedade de ritmos.  
               Compreendido todo esse percurso, chego à dança de corte. Desde o século XII, que a 
dança metrificada havia se separado da dança popular na França, contudo com essa nova 
modalidade ela entrará em outra etapa. Pois, na dança de corte, além da necessidade de domínio 
da métrica, cobra-se similarmente o entendimento dos passos. Com isso, alcanço o momento em 
que surgiu o profissionalismo no campo da dança. Para estampar melhor o lugar ocupado pelos 
profissionais dessa área naquela sociedade, Paul Bourcier (2001, p. 64) diz: 
 

O profissionalismo, com dançarinos profissionais e mestres de dança, é um fato 
importante: até então, a dança era uma expressão corporal de forma 
relativamente livre; a partir desse momento, toma-se consciência das 
possibilidades de expressão estética do corpo humano e o profissionalismo 
caminha, sem dúvida, no sentido de uma elevação do nível técnico. Ao que 
parece, os professores de dança não pertenciam a um nível social baixo: faziam 
parte do meio imediato dos príncipes [...] participam, ainda, em Veneza, da vida 
familiar: nas famílias patrícias a apresentação da noiva à sua futura família era 
feita sob a forma de um balé mudo; admitia-se que o professor de dança não 
somente organizasse como também assumisse o papel de pai de família quando 
este não pudesse comparecer.  
 

             Na França, o balé foi reconhecido como o filho legítimo e Luís XIV, pois, embora, o 
balé tenha começado os seus primeiros passos na área que no século XIX, após unificação, 
transformou-se em Itália, foi no primeiro ano de governo de Luís XIV que se construiu a 
primeira “Academia Real e Dança”. O teatro era um espaço de exaltação e divinização do deus-
rei sol. Sendo importante ressaltar, dentro desse contexto, o uso frequente de uma posição e pés 
conhecida no balé clássico como “an dehors”8 , pois com as constantes apresentações no Palais 
Royal9 exigiam esse tipo e trabalho do corpo dos bailarinos para que eles nunca se pusessem de 
costas para o seu público que era composto por nobres.  
            Em consequência das regras de etiqueta da época os bailarinos precisaram educar os seus 
corpos para que estivessem sempre com a rotação externa dos quadris, com os joelhos e a ponta 
dos pés virados para fora. Pois, desse modo nunca ficariam de costas enquanto dançavam de um 
lado para o outro no palco. Até os dias atuais o balé clássico conserva essa tradição. Michel 
Foucault (2008) alerta que através da repetição, corpos são disciplinados e controlados, tornando-
se economicamente úteis e produtivos. Reiterando, Ciane Fernandes (2007) aponta que o balé 
desenvolveu-se como um sistema de repetições para promover o domínio do corpo humano, 
apagando suas “falhas” e tornando-o tecnicamente e expressivamente perfeito.  
              Tendo em vista tudo que fora anteriormente discutido, você, leitor, já compreendeu que 
essa primeira parte do trabalho historicizou o desenvolvimento das danças em diferentes 

                                                           
7 Aqui se entende que educar é um ato de alterar o próprio modo de fazer pensar e sentir do sujeito.  
8 En dehors é literalmente traduzido como: para fora. Anatomicamente falando, ele é uma rotação externa do fêmur. 
O "en dehors" utilizado no ballet clássico tem uma origem antiga: costuma-se dizer que o primeiro registro sobre o 
"En dehors" está num escrito de Cesare Negri de 1530 chamado "Nuova inventioni di balli" em que ele aconselhava 
usar pernas e joelhos esticados e os pés virados para fora a fim de proporcionar mais estabilidade, pois os bailarinos 
da época usavam grandes e pesados figurinos. 
9 Palácio e jardim construído no início do século XVII, mas que só recebeu essa nomenclatura no período em que o 
jovem Luís XIV assumiu o poder na França. 
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sociedades, com um enfoque maior para o balé clássico e a criação da Academia Real de Música e 
Dança, haja vista que ela permitiu a atuação profissional de dançarinos e a possibilidade de uma 
renda fixa através das aulas ministradas e apresentações realizadas nos teatros, palácios e grandes 
salões da corte. Entretanto, já se questionou por que o foco central na prática do balé clássico em 
vez de outras danças? É o que será aprofundado nesse segundo momento, pois, contextualizado 
tudo isso, parto agora para a apresentação da fonte analisada nesse trabalho. 
 
1.2 Um Pas de Deux com a fonte10 
 
           Esse artigo faz uso de periódicos que são produzidos pela Escola do Teatro Bolshoi no 
Brasil11, localizada em Joinville, Santa Catarina.  Embora, inicialmente, a revista “Bolshoi no Brasil”, 
seja parte do processo educativo dos alunos da instituição, ela também circula em outros espaços 
escolares de dança, fora do solo catarinense. Haja vista que, muitos alunos de outros estados se 
capacitam no Bolshoi, e, ao retornarem para casa, trazem consigo alguns exemplares. Na cidade 
de Campina Grande, Paraíba, o Teatro Municipal Severino Cabral12 conserva em sua biblioteca 
algumas dessas revistas. Parte delas foram trazidas por alguns dos professores do Teatro 
formados em balé clássico pela escola Bolshoi.  
                

Fotografias 1 - Exemplares da Revista Bolshoi 

 
Fonte: disponíveis na biblioteca do Teatro Municipal Severino Cabral 

 

             Ao entrar em contato, por e-mail, com o setor de comunicação da referida escola para 
obter maiores informações sobre a revista, me transmitiram que a “Bolshoi Brasil” é um 
informativo sazonal que visa informar ações artísticas, pedagógicas e empresariais da Instituição. 
Sendo um material de apoio em apresentações artísticas, reuniões de pais, empresariais e para 

                                                           
10 É um termo do ballet clássico que, em francês significa "Passo de dois". Como o próprio nome sugere, é um dueto 
de dança em que dois dançarinos, geralmente um homem e uma mulher, executam passos de ballet juntos. 
11 A Escola do Teatro Bolshoi no Brasil funciona desde 15 de março de 2000, na cidade catarinense de Joinville. É a 
única filial do famoso Teatro Bolshoi da Rússia. Ela proporciona a formação de artistas da dança, ensinando a 
técnica de balé segundo a metodologia Vaganova, dança contemporânea e disciplinas complementares. Com alunos 
vindos de diferentes estados brasileiros e do exterior, a instituição concede 100% de bolsas de estudo e benefícios 
para todos os alunos. Uma Seleção acontece todos os anos para o ingresso de novos bailarinos. Ela é uma instituição 
com personalidade jurídica, de direito privado, sem fins lucrativos, que tem apoio da Prefeitura Municipal de Joinville 
e é mantida pelo Governo do Estado de Santa Catarina e pelos chamados “Amigos do Bolshoi”, a Caixa Econômica 
Federal é a maior patrocinadora, na categoria Diamante. 
12 Inaugurado em 30 de novembro de 1963, o Teatro Municipal Severino Cabral foi idealizado pelo prefeito Severino 
Cabral e planejado pelo engenheiro Austro de França Costa que na época era diretor de planejamento e urbanismo 
da prefeitura da cidade de Campina Grande. Ele projetou, planejou, calculou e construiu junto com seus 
colaboradores. Inspirado na figura de um apito, a estrutura do teatro foi pensada pelo arquiteto campinense 
Geraldino Duda. O espaço possui 55 anos de existência e passou por apenas três reformas em suas instalações. 
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turistas em visitações a instituição. E público-alvo, seria: alunos, professores, colaboradores da 
escola, profissionais do meio artístico, empresários, turistas que visitam a instituição e o público 
dos espetáculos. Eis, o olhar da instituição sobre a fonte por ela produzida.  
 
1.3 A dança metodológica 
 

Em seu interior, a revista é composta por vários artigos com discursos intencionados em 
disciplinarizar corpos. Com vistas no caráter bilíngue do material, cada página possui duas 
colunas, sendo de um lado tudo escrito em português e do outro, na língua inglesa. Fiz a escolha 
dessa fonte, pois ela permite analisar discursos de verdades construídos por uma instituição 
educacional. Assim, investigo nesses periódicos os discursos direcionados à educação de corpos 
para que eles atendam uma finalidade. Para Michel Foucault (2008) o corpo disciplinado é a base 
de um gesto eficiente: 

  
Houve, durante a época clássica, uma descoberta do corpo como objeto e alvo 
de poder. Encontraríamos facilmente sinais dessa grande atenção dedicada então 
ao corpo - ao corpo que se manipula, se modela, se treina, que obedece, 
responde, se torna hábil ou cujas forças se multiplicam (FOUCAULT, 2008, p. 
117). 

                     
 É importante ressaltar que o controle disciplinar não consiste simplesmente em ensinar 

ou impor uma série de gestos definidos. O bom emprego do corpo significa um bom emprego do 
tempo, consequentemente, o corpo disciplinado dos bailarinos é a base de um gesto eficiente 
para que eles atendam às expectativas da instituição escolar. 

 
Toda a atividade do individuo disciplinar deve ser repartida e sustentada por 
injunções cuja eficiência repousa na brevidade e na clareza; a ordem não tem 
que ser explicada, nem mesmo formulada; é necessário e suficiente que 
provoque o comportamento desejado. Do mestre de disciplina àquele que lhe é 
sujeito, a relação é de sinalização: o que importa não é compreender a injunção, 
mas perceber o sinal, reagir logo a ele, de acordo com um código mais ou menos 
artificial estabelecido previamente. Colocar os corpos num pequeno mundo de 
sinais a cada um dos quais está ligada uma resposta obrigatória (FOUCAULT, 
2008, p. 140). 

 
              Ao construir um discurso enfatizando a necessidade de uma disciplina diária de 
exercícios - com várias repetições, que promovam o domínio do corpo tornando-o tecnicamente 
e expressivamente perfeito - já se observa a relação entre as práticas discursivas e as diversas 
formas de poder que a permeiam. Em (FOUCAULT, 2008, p. 118) encontramos que “em 
qualquer sociedade, o corpo está preso no interior de poderes muito apertados, que lhe impõem 
limitações, proibições ou obrigações”.  São os discursos que produzem as verdades de um certo 
momento histórico, dessa maneira, eles devem ser analisados pelos efeitos de sentido que 
produzem. 
              Um, dos artigos analisados, tem o título “Boa alimentação = vida saudável”. Em um dos 
parágrafos que o constitui, a subsequente passagem:  
 

“A nutricionista pontua alguns cuidados necessários: “o café da manhã é a 
principal refeição; procure se alimentar a cada três horas; hidrate-se 
constantemente ao longo do dia; como duas a três frutas diferentes ao longo do 
dia; faça boas escolhas de vegetais tanto no almoço quanto no jantar”. Além da 
alimentação equilibrada, a atividade física é uma grande aliada na melhoria de 
todos esses fatores [...] Fernanda explica que para os bailarinos, indivíduos 
fisicamente ativos, é preciso atenção e cuidados redobrados.” (Revista nº 37, 
2011) 
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           De maneira muito sútil, a mensagem transmitida pelo informativo é uma forma de prática 
educativa para a construção do corpo desejado, para a produção do “bailarino ideal”. Desse 
modo, percebo um discurso com o objetivo de educar e disciplinarizar o corpo que, alvo dos 
mecanismos de poder, oferece-se a novas formas de saber. Compreendo que subjetividades 
nascem em práticas discursivas e nas práticas (práticas), ou seja, nas não discursivas. Assim, 
espaços escolares de dança, em sua maioria, educam os bailarinos para além dos exercícios físicos 
na sala de aula. Ao fazer uso de tais revistas, estão educando, igualmente, através das práticas 
discursivas.  
             Em outro artigo, que recebe como título “A força masculina, um movimento ascendente na 
dança”, presente nessa mesma revista, há uma breve discussão acerca da questão de gênero 
apresentando que houve um crescimento no número de homens em modalidades de dança, entre 
elas, o balé. Ademais, o texto segue discorrendo sobre o balé clássico como o mais influente no 
mundo da dança, reforçando a ideia que apresentei no início do artigo em que, durante muito 
tempo, e, ainda por parte de algumas instituições, o balé foi reconhecido como uma expressão 
artística que se sobrepunha a outras modalidades no mundo da dança.  
               Reitero que no universo das danças urbanas afro-latina-americanas, por exemplo, assim 
como em outras formas de expressão e movimento das ruas, muito raramente, há influência das 
técnicas do balé clássico. Embora, seja apresentado na (REVISTA Nº 37, 2011) que “O balé 
clássico é considerado o gênero de dança mais influente no mundo, pois incorpora todas as 
técnicas fundamentais dos demais estilos”. O que prova que em toda sociedade e instituições “a 
produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, selecionada, organizada e redistribuída” 
(FOUCAULT, 2014, p. 8). O discurso impresso na revista foi produzido pela instituição, 
atendendo a interesses que são representados como verdades.  
             Além das questões postas, o mesmo artigo também traz consigo o seguinte trecho “Por 
ser um gênero muito difícil de dominar, o balé clássico exige do bailarino anos de prática, amor e 
dedicação. É uma profissão que requer força, virilidade e paixão” (REVISTA Nº 37, 2011). Nessa 
citação, muitos temas podem ser problematizados, desde como o corpo do bailarino é educado a 
praticar diariamente para alcançar uma melhor desenvoltura à questão da masculinidade e as 
outras formas de ser viril.  
            Não está em discussão a virilidade da masculinidade hegemônica13, mas de outra forma de 
masculino. O masculino educado através da arte. Com vistas nisso, é válido ressaltar que as linhas 
de subjetividade são linhas de fuga. As identidades nunca estão concluídas, elas são sempre 
identificação em curso e o discurso pode ser utilizado como dispositivo na produção do sujeito 
desejado. O sujeito disciplinado, civilizado e moderno, como destaca Como ressalta Michel 
Foucault (2008).  
 
1.4 O Reverence14 
 
                Os discursos construídos pela instituição e impressos na revista nos conduzem a 
muitas reflexões. Tratando-se da pedagogização do corpo masculino através da arte, percebe-se 
que ela educa para as sensibilidades, para outras formas de ser e estar no mundo. Outras maneiras 
de sentir, afetar e ser afetado. O que nós vemos, o que tocamos, o que cheiramos, o que ouvimos 
ou saboreamos, são as coisas que entram em nós, através dos sentidos, e as devolvemos para o 

                                                           
13  Na masculinidade hegemônica, o homem é o centro do poder, logo, na relação com as demais práticas masculinas, 
ela exerce a dominação. Contudo, essa identidade não é natural, ela foi historicamente construída. Podendo ser 
desconstruídas através de novas pedagogizações do corpo e do olhar sobre o gênero masculino na sociedade.  
14 No final da aula de balé, bailarinos executam um agradecimento, ou reverência formal conhecida como um 
reverence. É uma forma de mostrar respeito pelos seus professores e  agradecer pelos ensinamentos da aula. O 
reverence também pode ser dedicado ao público ou pianista da classe. Na maioria das aulas de balé, costuma-se 
aplaudir após a reverência. Também se executa o reverance no final de todos os espetáculos de dança em 
agradecimento aos aplausos da plateia. Aqui, esse termo está sendo utilizando para demonstrar que cheguei ao fim do 
percurso trilhado no trabalho.  
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mundo quando nos expressamos. Elas são devolvidas transformadas, pois as colocamos no 
mundo com as nossas expressões corporais, ao nosso feitio e com a nossa cara. 
               Ao mostrar que a força masculina é um movimento ascendente na dança, a revista faz 
entender que, acima de qualquer estigma imposto pela cultura, os homens, têm buscado as 
experiências corporais do balé. E a figura do homem, sobretudo, o nordestino, que foi construída 
como viril, valente e violenta - onde há necessidade de provar a masculinidade e macheza, através 
da realização de atos ditos de coragem - destacada pelo historiador Durval Muniz de 
Albuquerque Jr. (2003), pode ser desconstruída.  
               Esse artigo se deteve a analisar alguns textos presentes em apenas um informativo, em 
consequência do curto espaço para tecer de maneira mais aprofundada todas as discussões que se 
fazem necessárias acerca dessa temática. Todavia, mesmo de maneira sucinta, foi apresentado ao 
leitor uma discussão no que concerne à História das Danças para situá-lo na compreensão das 
atividades desenvolvidas no balé e por espaços escolares que educam corpos para o balé. Na 
sequência, foi também observado e trabalhado a necessidade das instituições de educar fora do 
espaço da sala de aula, elaborando, portanto, uma revista que pudesse, inclusive, educar os pais 
dos alunos a compreenderem a disciplina diária que deve ser vivenciada pelos seus filhos para que 
se tornem exímios bailarinos. 
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“CINCO DIAS DE BAILEO”: DISCIPLINA E CASTIGO NA ESCOLA DE APRENDIZES 
MARINHEIRO DO RIO GRANDE DO NORTE NA PRIMEIRA METADE DO VIGÉSIMO 

SÉCULO 
 

Azemar dos Santos Soares Júnior1 
Laelson Vicente Francisco2 

 

Resumo: Este trabalho tem por objetivo analisar os castigos físicos aplicados aos discentes da 
Escola de Aprendizes Marinheiros do Rio Grande do Norte na primeira metade do vigésimo século, após 
cometerem infrações disciplinares. Este texto é parte integrante da pesquisa de iniciação 
científica, que estuda a referida escola de formação de marinheiros que colaborou para o 
desenvolvimento da Marinha de Guerra Brasileira. A instituição foi criada através do decreto 
número 5181 de 16 de dezembro de 1872 e teve sua abertura no dia 12 de agosto de 1873. Sua 
função social esteve atrelada às questões da disciplinarização de corpos de seus alunos, com a 
intenção de torna-los obedientes, aptos e capazes de desenvolver o exercício militar dentro da 
Marinha do Brasil. No início de sua história, a referida Companhia recrutava menores entre 10 e 
17 anos de idade. Para análise deste texto utilizamos o conceito de disciplina postulados por 
Michel Foucault (2009). Metodologicamente, problematizamos as anotações das infrações e 
castigos contidos no Livro de Pareceres para Conselho de Disciplina para Menores e no Livro de Castigos de 
Aprendizes Marinheiros. Concluímos que a Companhia de Aprendizes Marinheiros do Rio Grande do 
Norte desempenhou um papel fundamental no que se refere a normatização dos corpos, como 
forma de preparar os menores ali alistados, para o trabalho profissional/militar na Marinha do 
Brasil. 
 
Palavras-chave: Disciplina, castigo, corpo. 
 
PENSO, LOGO EXISTO: o surgimento das Companhias de Aprendizes Marinheiros 
 
 Iniciaremos este texto apresentando a ideia central que cerceia o núcleo do nosso trabalho 
– trataremos aqui dos processos de disciplina e castigos que eram impostos aos Aprendizes 
Marinheiros -, que trata do surgimento das Companhias de Aprendizes Marinheiros. 
 Em plena década de 1840, a Marinha Brasileira buscando aumentar o número de marujos 
de sua armada e também com o desejo intrépido de fortalecer a Marinha de Guerra nacional, 
fazendo de uso de suas atribuições de Ministro do mar, o Sr. Jacinto Roque de Sena Pereira, em 
Sessão Ordinária do ano corrente, na Assembleia Geral Legislativa, realiza um discurso de 
proposição para o ano financeiro da Marinha. (MARINHA 1840-1, TP-2) 
 Neste discurso, o então Ministro propõe, 

                                                           
1 Graduado em História pela Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), mestre em História pela Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB) e doutor em Educação pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Atualmente é 
professor do Departamento de Práticas Educacionais e Currículo do Centro de Educação da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN). É Professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em História da 
Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). 
2 Graduando em Pedagogia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Bolsista de Iniciação 
Científica (PIBIC), vinculado ao projeto "Marchando com muito garbo e correcção": a disciplinarização de corpos na 
Escola de Aprendizes Marinheiro no Rio Grande do Norte. 
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Art. 1.º As Forças Navaes em tempo ordinario para o anno financeiro que ha de 
correr [...], constarão de 2.500 praças de todas as classes, e dos Navios de 
Guerra que o Governo julgar conveniente armar, incluindo sempre, e desde 
agora, huma embarcação propria para o aperfeiçoamento dos Officiaes de 
Marinha. 
Art. 2.º Em tempo extraordinario poderá o Governo elevar o numero de 
praças, de que trata o Artigo antecedente, a 4.500. 
[...] 
Art. 5.º Alêm das Companhias mencionadas no Artigo antecedente, haverá 
outra de Aprendizes Marinheiros, que poderá ser elevada até ao numero de 
200 menores da idade de 10 até 17 annos, findos os quaes principiarão a 
vencer tempo de serviço. 
Art. 6.º O Governo fica desde já autorisado a dar huma gratificação de 12U000 
réis, aos Pais ou Tutores, que voluntariamente apresentarem os menores 
para serem admittidos ás Escolas de Aprendizes Marinheiros, e mais hum 
terço de soldo, deduzido do que houverem de vencer os mesmos menores até a 
idade de 17 annos. MARINHA 1840-1, p. 1. Grifos nossos) 
 

 Quando o documento transcrito apresenta a ideia de que a Marinha gostaria de contar 
com, “2.500 praças de todas as casses, e dos Navios de Guerra” e que em tempo oportuno 
poderia o Governo “elevar o numero de praças [...], a 4.500”, já os deparamos com o momento 
julgado propício para aumentar o seu contingente. A constituição de uma Marinha de Guerra 
nacional, exigia o aumento exponencial de sua marujada como um todo. O fato de propor 
inclusive um navio de guerra, era senão a indicação de que se fazia necessário um treinamento 
adequado dessas praças. 
 A implementação de uma Companhia de Aprendizes Marinheiros, como discriminadas no 
Art. 5º, que “poderá ser elevada até ao numero de 200 menores da idade de 10 até 17 annos”, tem 
um propósito muito específico. Para que se pudesse estabelecer um corpo de marinheiros 
preparados e aptos aos trabalhos marítimos, era preciso uma instituição que contribuísse com 
esse feito. Por isso então a ideia das Companhias, que, caso fosse necessário, atenderia ao número 
de até 200 menores.  

Esses aprendizes, idealizados pela Marinha brasileira, deveriam a princípio serem filhos de 
militares da própria instituição náutica, ou que tivessem algum tipo de ligação com as forças 
armadas do Império. Um dos questionamentos que podem ser feitos, é se essa preferência se dar 
pelo fato da Marinha acreditar que por serem filhos desses militares, chegariam na instituição 
livres de indisciplina. 

Para tanto, o Governo Imperial poderia pagar “aos Pais ou Tutores, que voluntariamente 
apresentarem os menores para serem admittidos ás Escolas de Aprendizes Marinheiros3”, uma 
gratificação, como forma de incentivo para o alistamento dos menores. 

Esse método logo seria substituído pelo alistamento forçado, como aponta Marques e 
Pandini (2004, p. 87-88), através do recolhimento dos menores das ruas, com o auxílio dos 
delegados de polícia e dos juízes de órfãos. (MARINHA, 1885, p. A-N1-18) 

Neste sentido, as Companhias de Aprendizes Marinheiros foram se estabelecendo dentro 
do território brasileiro. Uma dessas instituições foi instalada ainda na Província do Rio Grande do 
Norte, através do decreto número 5181 de 16 de dezembro de 1872, tendo sua abertura oficial no 
dia 12 de agosto de 1873. 

A referida Companhia funcionou dentro da Província Norte-rio-grandense, até meados 
de 1884, quando foi fechada e seus menores foram transferidos para o Estado da Paraíba, onde 
assentaram praça na então Escola de Aprendizes Marinheiros nº 5, (MARINHA, 1884, p. A3-5), 

                                                           
3 O termo Escola embora apareça no documento do ano de 1840, só será utilizado de fato a partir de 1884, após as 
reformas estabelecidas pela Marinha brasileira, quando as Companhias de Aprendizes Marinheiros, através do 
Decreto n. 9371 de 14 de Fevereiro de 1884, passam a serem chamadas de Escolas de Aprendizes Marinheiros. 
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retornando ao Rio Grande do Norte, no período Republicano, no ano de 1890. (REPÚBLICA, 
1890, nº 50, p. 4) 
 
“DOU COMISSÃO AO SR. SEGUNDO TENENTE: o livro de castigos de aprendizes 
marinheiros 

 
No capítulo anterior tratamos de forma bem simples sobre o surgimento da ideia e da 

implementação das Companhias pelo Brasil. 
Neste capítulo, damos um salto no tempo e paramos para analisar os documentos dos 

anos de 1933 (Livro de Pareceres para Conselho de Disciplinas para Menores) e 1940-1941 
(Livro de Castigos de Aprendizes Marinheiros) e para realização das análises, nos apropriaremos 
dos conceitos de disciplina postulados por Michel Foucault (2009). 

Começamos pensando no conceito de disciplina militar. Como tratamos aqui de pessoal 
alistado para que pudessem formar as frentes da Marinha brasileira, imaginamos esses corpos 
sendo moldados à luz dos conceitos do disciplinamento, para pudessem estar preparados para tal 
fim. 

Para Foucault, (2009, p. 117), “O soldado é antes de tudo alguém que se reconhece de 
longe; que leva os sinais naturais de seu vigor e coragem, as marcas também de seu orgulho”. 
Neste sentido, pensamos ser essencial que a disciplina servisse também para impor e incutir nas 
mentes dos menores a ideia de que ser um soldado, ou no caso, um marujo, iria além de usar uma 
vestimenta da Escola, mas uma vestimenta que o identificava e o punha sob os demais. O autor 
ainda aponta que a disciplina pode exercer um domínio “sobre o corpo dos outros, não 
simplesmente para que façam o que se quer, mas para que operem como se quer”. (FOUCAULT, 
p. 119) 

Nas Escolas de Aprendizes Marinheiros exigia-se que o menor colaborasse com o bom 
andamento da disciplina e que contribuísse também com o crescimento da instituição. A 
disciplina militar exigia daqueles meninos uma adequação as normas estabelecidas. 

Em análise do Livro de Pareceres para Conselho de Disciplinas de Menores, nos 
deparamos com a seguinte circular, emita no dia 22 de agosto de 1934: 

 
1. Para a exclusão de menores incorrigiveis, de conformidade com o Art. de 
regulamento para as Escolas de Aprendizes, será reunido o Conselho de 
Disciplina, nele devendo figurar, na falta do imediato, mais um oficial ou 
professor, de maneira a deliberar sempre com 3 membros. 
2.  O menor deve ser presente ao Conselho, e este deverá tomar conhecimento 
das faltas por ele cometidas, extraídas do livro de contravenções disciplinares. 
(MARINHA, 1934) 
 

Fica claro o quanto a disciplina era tida como importante para a instituição. Aqueles 
menores subversivos às ordens eram considerados “menores ingorrigiveis”. Para esses menores 
só lhes restava a exclusão, mediante leitura da Ata da reunião do Conselho de disciplina, na 
presença do menor. 

Trazemos aqui um exemplo de uma Ata de exclusão de um menor: 
 
[...] foi presente ao mesmo o Aprendiz Marinheiro numero cento e vinte Helio 
da silva Cruz, cuja a conduta foi apreciada avista das contravenções cometidas 
até a presente data. E como delas se verifique a persistencia desse menor na 
pratica de contravenções graves, demonstrando terem sido de nenhum efeito as 
punições aplicadas no sentido de corrigir, é o Conselho do parecer que se acha 
devidamente apurada a sua incorrigibilidade, opinando dessa forma pela sua 
exclusão nos termos do Art. 32 parágrafo 4 do regulamento já citado. 
(MARINHA, 1934) 
 

 Observar-se que o menor em questão foi verificado pelo Conselho instituído e que este 
chegou ao posicionamento de o considerar incorrigível, inclusive que este mesmo menor já havia 
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sido punido. Foucault (2009, p. 149), afirma que “Na essência de todos os sistemas disciplinares, 
funciona um pequeno mecanismo penal”. Para este menor, o mecanismo foi falho e decidiu-se 
romper a ligação que havia entre ele a instituição. 

Observando o Livro de Castigos, nos deparamos com o menor Clovis Rodrigues da 
Cunha, conhecido como Aprendiz n°18, que até a data do dia 5 de novembro de 1940, havia 
cometido 23 faltas/contravenções. Segundo o documento, o menor foi punido com prisão 
severa, por se apresentar na formatura da tarde apenas de cueca. Embora tenha alegado que seu 
calção estivesse sido posto para lavar. 

Outra anotação no livro de castigos que nos chamou atenção é a do menor nº 9, Natanael 
Gomes de Lima, que foi punido por tão somente não responder a chamada. Embora não tenha 
sido punido, pois foi “justificado”, o seu nome foi parar no livro como 4ª falta, o que acarreta um 
número negativo para aquele menor. 

Para Foucault (2009, p. 149), as normas impostas funcionam como forma de repreensão 
de uma “micropenalidade do tempo (atrasos, ausências, interrupções das tarefas, da atividade 
(desatenção, negligência, falta de zelo)”. Absolutamente tudo era observado. O menor foi 
apontado como transgressor por apresentar desatenção a chamada, negligenciando aquilo que 
não permitido. 

Das penalidades impostas aos menores e que foram encontradas no Livro de Punições, a 
mais grave eram as prisões, enquanto as mais leves constituíam-se nas repreensões, perda de 
licenças e faxinas extras. 

No dia 5 de fevereiro de 1941, o menor de nº 43, Francisco Canindé, recebeu como 
punição 5 dias de Bailéu por sair da embarcação logo após o hasteamento da bandeira. Dentro 
dos navios, o Bailéu era uma espécie de porão abaixo do convés que servia de prisão para os 
marujos que quebravam as regras. 

No dia 7 de fevereiro de 1941, o mesmo menor volta a quebrar regras e tem por punição 
mais um dia de Bailéu. O caso foi observado como sem justificativa pois o menor havia urinado 
dentro do Bailéu, o que nos leva a observar que a prisão os permitia se retirar para realizarem 
suas necessidades fisiológicas. 

Segundo Foulcault (2009, p. 151), “O castigo disciplinar tem a função de reduzir os 
desvios. Deve portanto ser essencialmente corretivo.”. Na verdade observamos que embora 
tenham sido aplicadas as punições/castigos, os menores retornavam a desobedecer, quebrar as 
regras e romper com a ideia de que as punições iriam fazer a correção de seus erros. Por estes 
motivos vários menores entravam nas Atas do Conselho de Parecer de Disciplina e acabavam 
sendo expulsos das Escolas. 
 
PARA FINALIZAR 

 
Consideramos essenciais os estudos realizados com o intuito de apresentar as diversas 

instituições educativas, que acabaram por colaborar para aquilo que podemos observar, inclusive 
nos dias atuais. 

Embora não observemos disciplinas e tentativas de correções como as que eram 
praticadas pelas Escolas de Aprendizes Marinheiros, sabemos que as escolas convencionais 
colocam “Cada indivíduo no seu lugar; e em cada lugar, um indivíduo”. (FOUCAULT, 2009, p. 
123) 

Os estudos realizados pela pesquisa intitulada “Marchando com muito garbo e correcção’: 
a disciplinarização de corpos na Escola de Aprendizes Marinheiro do Rio Grande do Norte”, da 
qual este trabalho faz parte, tem apontado para uma instituição antes esquecida e que hoje toma 
contornos de observação para apontamentos futuros e discussões em torno de entidades 
formativas e educacionais. 
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Sabemos hoje que os colégios militares se tornaram sonhos de muitos jovens, que tem 
nessas instituições, verdadeiras oportunidades de ingressarem na carreira militar e conseguirem 
uma vida melhor, não apenas para si mesmo mas também para seus familiares. 

A instituição apontada por este trabalho funcionou no Estado do Rio Grande do Norte, 
desde a época em que o Estado era uma Província. A era do oitocentos dentro do Estado 
constitui-se como uma era de enormes dificuldades de conteúdo de material para pesquisa. 

Os documentos analisados nesta pesquisa foram cedidas pela Marinha do Brasil e/ou 
encontradas em meios eletrônicos. Constitui-se como mais uma ferramenta de dificuldade para 
obtenção dos dados da pesquisa. 

Nos anos que funcionou no Estado, a referida instituição contribuiu com o sistema 
educativo e crescimento da Marinha de Guerra nacional, enviando diversos menores para 
formarem o Corpo de Marinheiros que defenderiam os mares do país. 

Portanto pode ser tida como uma instituição de caráter essencial para a formação militar e 
que também faz parte do rol de instituições educativas que trataram de ensinar, disciplinar e 
corrigir menores, ou pelo menos podemos aponta essas tentativas. 

Esperamos em textos futuros realizar novas discussões acerca da instituição e colabora 
ainda mais para a identificação destas instituições formativas que não eram escolas convencionais. 
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“MANDAE, POR DEUS MANDAE VOSSOS FILHOS À ESCOLA!”: PERIODISMOS 
E PEDAGOGIAS DO PAPEL IMPRESSO NA URBANIDADE CAMPINENSE (1888-

1923) 
Hadassa Araújo Costa1 

 
Resumo: No decorrer das primeiras décadas do século XX, Campina Grande – PB tem a 
experiência de ver circulando em suas ruas produções intelectuais provindas de diferentes escolas 
da cidade. Concomitante a essa realidade a cidade ainda lidava com incômodos problemas que 
contrariavam essa projeção intelectual, como o analfabetismo predominante e os conflitos 
políticos. Este trabalho tem como objetivo analisar essa turbulenta trajetória na dita 
temporalidade, bem como a problematização do uso da estratégia da publicação por parte das 
instituições pedagógicas. Nos utilizamos da análise de discurso como metodologia para leitura 
subjetiva das nossas fontes periódicas a partir de Michel Foucault, bem como do conceito autoria 
pelo mesmo autor e também pelo historiador Roger Chartier.  
 
Palavras-chave: Periódicos escolares; Análise do Discurso; Analfabetismo em Campina Grande. 
 
Introdução 
 
 Um simples papel que adquiriu valor ao ser tocado por tinta. O ato da impressão deixou 
marcado em sua superfície uma série de códigos linguísticos, organizados pela escrita, produtores 
de sentido por se valerem de significados. Estes códigos são apreensíveis pelo homem em 
consequência do hábito aprendido da comunicação idiomática. Essa potencialidade adquirida, por 
sua vez, estimula o ato criativo que lhe é iminente, isso significa que ao ler ele não assume papel 
passivo. A reação ao escrito, seja comunicando-o oralmente, opondo-se a ele 
argumentativamente, caracterizando-o como verdade, recepcionando-o, lhe atribui valor de fala. 
Qual a importância desse papel?  
 O periódico expõe mais do que códigos. Enquanto matéria física, produto de uma 
demanda social pela informação, ele é adquirido, tomado por diferentes mãos numa matéria 
prima leve. O jornal é comprado (ou assinado) pelo citadino, este o leva pela calçada, aos olhos 
do curioso que tenta ler alguma linha, que tenta ver alguma imagem. É aí que sua hegemonia nas 
comunicações, na ligação com o contexto global, nacional, e atrai o consumidor potencial. A 
modernidade, não como um conceito impalpável, mas como modelo, provoca o fetichismo pelo 
novo, pelas práticas importadas da Europa. Ser leitor de um jornal é viver respingos dessa 
modernidade no interior. O novo século é tumultuado, acelerado, a informação é rápida, é 
exigida.  
 Este é um retrato de Campina Grande. A mercê de todos os problemas práticos que 
uma cidade interiorana enfrentava em fins do século, o seu público letrado já se interessava e já 
consumia das folhas noticiosas. Aranha se refere a uma “verdadeira febre jornalística” (ARANHA, 
2005, p. 89, grifo do autor) nesse período, ao passo que essa imprensa era o “único meio de 
comunicação com o grande público” ao longo dos oitocentos (Ibidem).  

                                                           
1 Graduada em História pela UFCG é atualmente mestranda no PPGH/UFCG na linha História Cultural das 
Práticas Educativas. 
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 O jornal físico é representativo de uma modernidade fragmentada, o que nos dá uma 
dimensão caricaturada da realidade local. Imagine que o campinense letrado do século XIX 
recebe seu jornal (do qual tem assinatura), e leva-o à praça afim de comentá-lo numa rua sem 
calçamento, sobre o barro batido, parando nas calçadas para dar espaço aos animais de carga 
montados, responsáveis por um mau cheiro intragável, sob uma grande maioria de transeuntes 
iletrados que vivem das atividades agrícolas e de pecuária. Vivenciar o momento moderno em 
Campina Grande era no mínimo complicado, coisa que a possibilidade de se consumir um jornal 
sanava paleativamente. 
 O jornal, tão significativo, não tinha apenas o valor material caracterizado pelo preço de 
sua aquisição ou por ser símbolo da cultura moderna letrada acima exposto. Ele possui, 
principalmente, valor de fala. Em se tratando de seu conteúdo, expõe o resultado final de um 
cirúrgico processo de peneiragem de uma dada totalidade. De tal forma se dá a cirurgia que as 
cicatrizes são logo ocultadas a pulso do público-alvo ter acesso ao que é esteticamente agradável, 
desejável de ser adquirido e suficientemente informativo. Também formativo, porque por vezes o 
interlocutor espera mudança de opiniões, de humores, de práticas.  
 Tal formação é causada pelo efeito do discurso. A elaboração do discurso é seletiva por 
ela mesma. Todas as etapas têm intervenções propositais, seja do editor, seja do escritor, seja do 
tipógrafo. Essa intervenção não é senão movida pela perspicácia de transmitir o que quer que seja 
como se deseja que seja visto. Além das chamadas intervenções externas, onde funcionam os 
sistemas de exclusão e interdição, ainda, segundo Foucault (1999, p. 21), existem os 
“procedimentos internos, visto que são os discursos eles mesmos que exercem seu próprio 
controle; procedimentos que funcionam, sobretudo a título de princípios de classificação, de 
ordenação, de distribuição (...)”. Antes de iniciar a sua fala o autor do discurso já pondera o que 
este refletirá de forma prática. O filtro começa na subjetividade do autor. No dito de Foucault 
fica claro que o processo interno é responsável por organizar a ordem dos fatos a serem 
relatados, a distribuição deles que é necessária para melhor compreensão do que é expresso.  
 Seja nos procedimentos de controle externo ou interno do discurso, os envolvidos na 
produção são persuadidos pelo pensamento de que o produto que fazem produzirá nos seus 
consumidores o efeito de crer e envolver-se na trama. Isso implica em reações: divulgar conforme 
o ponto de vista do que está escrito, e, como já dito, formar opiniões e hábitos, seguindo pelo 
mesmo rumo do que lhe é apresentado em diagramações, imagens, colunas. Se a imprensa em 
suas diversas funcionalidades já substancia a institucionalidade dos que estão por trás da 
publicação, enquanto pertencentes com sua opinião a um grupo social, político, familiar, que se 
poderá dizer de uma imprensa oficialmente institucional?  
 Quando algumas escolas de Campina Grande se utilizaram da imprensa para fazer 
conhecida sua produção intelectual não fizeram algo inédito. Os “órgãos”, periódicos 
institucionais, circulavam no Brasil desde a segunda metade do século XIX, popularizando ideias 
políticas, sociais, e, sobretudo, as práticas do mundo moderno. O fato é que a experiência das 
instituições campinenses ao proporem-se como autoras sofria com intempéries, seja nos custos 
de sua manutenção, no envolvimento nas tramas políticas locais ou com um público alvo 
bastante restrito na cidade em razão do alto número de analfabetos. Dentre essas reviravoltas as 
letras impressas por sobre o papel são dinâmicas. São primeiro lidas, subjetivadas, lançadas aos 
interiores das casas, cogitadas e, em todo esse ciclo, vivenciadas pelos que delas podiam usufruir, 
como estilo de vida teatral de uma cidade moderna. 
 
Do princípio de uma imprensa campinense aos periódicos escolares 
  
 Num icônico episódio da trajetória do personagem Policarpo Quaresma, este é chamado 
e advertido duramente pelo diretor da secretaria em que trabalha por ter redigido um documento 
oficial no idioma tupi. O diretor achou a atitude tratar-se de uma ofensa de seu subalterno às suas 
capacidades, usando para atestá-las a prerrogativa de ter estudado na Escola da Praia Vermelha, 
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ainda gabando-se de ter publicado “no Pritaneu, a revista da escola, um conto – „A Saudade‟ – 
produção muito elogiada pelos colegas” (LIMA BARRETO, 2005, p. 60, grifo do autor).  
 O episódio contido no clássico da literatura nacional Triste Fim de Policarpo Quaresma 
passa despercebido pelo clímax que a obra enfatiza, sobre as desventuras do personagem 
principal, mas revela a cultura da publicação impressa do período retratado e no local da trama, o 
Rio de Janeiro. O livro foi publicado pela primeira vez por Lima Barreto em formato de folhetim 
no ano de 1911, mas sua ambientação se dá na última década do século XIX. A imprensa no 
cotidiano da, então, capital brasileira estava suficientemente afirmada entre as camadas letradas a 
ponto do autor da ficção atribuir a uma escola o poder de ter seu próprio periódico como 
elemento não destacado da narrativa, como um complemento de sua ideia, sem provocar grandes 
destoamentos da realidade.  O retrato do Rio, enquanto capital federal, não é senão uma 
referência à cultura almejada nos demais centros urbanos da recente república, embora a efetiva 
propagação dessas práticas assumissem ritmos distintos.  
 Na Paraíba a imprensa produzida na capital foi preponderante no estado desde sua 
origem em 1826 (ARAÚJO, 1983). Os problemas materiais de transporte, instalação e 
manutenção de oficinas tipográficas mostrou-se como principal agente retardatário, era o motivo 
assinalado pelo qual as cidades interioranas do estado mostraram-se desprovidas de uma 
imprensa local até fins do século XIX. A popularização da imprensa deu-se ao compasso em que 
o país se provia de novas máquinas, em sua maioria por vias de importação. As antigas máquinas 
em funcionamento nas oficinas das capitais eram geralmente repassadas para o interior. 
 É também em função disso que a imprensa em Campina Grande foi tardia com relação 
a algumas cidades do interior da Paraíba. Mamanguape, que teve seu primeiro jornal em 1863, e 
Areia, que publicou sua primeira folha em 18772, são exemplos disso. Somente dez anos em 
relação a esta última, em abril de 1887, Irineu Joffily obteve autorização da Câmara Municipal de 
Campina Grande para instalação de uma oficina de impressão, a Tipografia Central, primeira 
gráfica da cidade (SILVA FILHO, 2005).  
 Nunca antes experimentara a cidade a produção de um periódico em seus domínios 
munícipes. Até então consumia da imprensa produzida das cidades adjacentes como Areia e a 
capital. Instalada a gráfica, o jornal Gazeta do Sertão, Orgão Democrata despontou seu primeiro 
número em 1º de setembro de 1888. Era produzido pelo próprio Irineu (expoente da elite local) e 
por Francisco Retumba, engenheiro. O primeiro tipógrafo da cidade foi Tito Enrique da Silva. 
Uma das principais máculas dos primeiros impressos de Campina Grande era a existência 
efêmera. O próprio Gazeta do Sertão teve sua produção interrompida abruptamente quando as 
instalações da Tipografia Central foram “empasteladas” por rivais políticos no ano de 1891, 
“transformada num amontoado de ferro, chumbo e tinta” (JOFFILY, 1982, p.140).  
 Muito além das motivações políticas, para se manter um impresso era necessária a 
vendagem dos números por meio das assinaturas. Nisso residia um sério problema para os 
empreendedores do papel na cidade até meados do século XX. Isso porque a cidade era povoada 
majoritariamente por pessoas analfabetas como já categorizado neste artigo. Podemos cogitar um 
panorama mais prático quando nas informações que constam no Almanaque do Estado para 
1899 somente há documentado oficialmente duas cadeiras de ensino primário na cidade, a 
masculina no Colégio São José, dirigida por Clementino Procópio, e a feminina a cargo de Auta 
Cândida de Farias Leite3. Essa situação se prorrogava desde 1895 (ALMEIDA, 1978).  

                                                           
2 Segundo Fátima Araújo (1983, p. 86 e 87) Mamanguape publicou em 1863 O Commercial e o Mamanguape, Areia, 
em 1977, publicou sua primeira folha sob nome de O Areiense. 
3 A situação do Estado não era diferente e reforça de que forma se distribuía o ensino primário no interior. Com uma 
população de quase 500 mil pessoas, constam no mesmo Almanaque que “sua instrucção publica primaria é dada em 
162 cadeiras com uma frequência de 4.000 alumnos.” (ALMANAQUE, 1899, p.91). Em outras palavras, nas 
informações oficiais 496 mil pessoas, aproximadamente, não estavam matriculadas na educação primária. É de se 
presumir, com tão pouca oferta já às portas do século XX, que apenas um contingente resumido desse número não 
frequentasse as aulas por já ter domínio das letras. Também é importante destacar que era costume matricular apenas 
as crianças nos cursos primários (não excluindo totalmente a presença dos adultos nessas aulas). Esse costume 



 

e-ISSN: 2359-2796, v. 18, n. 1, 2018. XVIII Encontro Estadual de História – ANPUH-PB 

 

665 

 Não desconsideramos a situação dos analfabetos também adquirirem a assinatura de 
jornais no período, mas dispender uma considerável quantia mensalmente para possuir as 
publicações era um funil para a definição de um público-alvo. Ainda no Almanaque do Estado 
para o ano de 1899 vemos que a cidade já crescia pelo comércio, principalmente da feira, onde, 
em sua maioria os feirantes provinham de situações de subsistência para manutenção de suas 
famílias. Este fato é caracterizado ainda justificando o porquê: “Passando ahi a principal estrada 
que liga os sertões da Parahyba ao Rio Grande do Norte, á capital e ao Recife, são por isto muito 
animados o seu commercio de transito e as suas feiras de gado e de generos alimenticios.”4  
(ALMANAQUE, 1899, p. 300) 
 Os vendedores, carregadores e demais figuras que constituíam o panorama do centro na 
época também não possuíam um arrecadamento mensal que lhes possibilitasse o excedente 
necessário a uma assinatura. Optar entre ter um jornal e adquirir víveres indispensáveis era uma 
bifurcação que não merecia muita aplicação nem raciocínio. O consumo de jornais era restrito, e 
a situação do analfabetismo na cidade só diagnosticava quais eram as prioridades de uma 
população, em sua maioria, dependente de um salário dado pelos que produziam e consumiam as 
folhas noticiosas. 
 Quando acima usamos da expressão ritmos distintos para caracterizar a disseminação da 
imprensa no Brasil em relação ao Rio de Janeiro, nos referimos às diferentes realidades presentes 
no interior do país. O que aqui retratamos não pode ser descartando no que se refere ao uso da 
imprensa em Campina Grande, porque esta era como uma alegoria da cultura letrada a qual 
poucos realmente teriam condições materiais de arcar com ela no século XIX, o século da Gazeta 
do Sertão.  
 Com a virada do século detectamos mudanças substanciais no panorama pedagógico da 
cidade. Ainda na primeira década abrem as portas novas instituições. Em 1904 o Ateneu 
Campinense, dirigido por Alfredo Espínola e Clementino Procópio, em 1905 o Colégio 15 de 
Novembro do professor Severino Correia (SILVA FILHO, 2005), e em 1907 o Grêmio de Instrução, o 
primeiro de segundo grau, dirigido também por Alfredo Espínola (ALMEIDA, 1978).  
 Assim como na formação do diretor de repartição de Policarpo Quaresma os periódicos 
escolares começaram a “dar as caras” entre os demais periódicos da cidade. A agitação do âmbito 
pedagógico nesse princípio de século favoreceu a primeira publicação acadêmica da cidade. 
Fomentada pelo Colégio 15 de Novembro é publicado o jornal de mesmo nome, também sob direção 
de Severino Correia que, iniciada sua veiculação em 1908, teve seu término já no ano seguinte. 
 Se no caso do jornal O 15 de Novembro a escola que o publicou foi sua predecessora, 
veremos logo em seguida um caso que inverte essa ordem. Em 24 de janeiro de 1909 é publicado 
o primeiro número do jornal O Campina Grande. Dois meses depois, os jovens publicadores da 
folha anunciavam a abertura de mais uma escola: o Colégio Campinense, fruto do empenho desses. 
O referido Colégio passou a ser dirigido por Antônio de Sá (SILVA FILHO, 2005). 
 Quando na primeira década do século circulou nas ruas e em alguns lares de Campina as 
folhas supracitadas isso se deu pelo incentivo que se via nessa prática como formadora. 
Contribuiria isso para desenvolvimento da instituição, fazendo-a conhecida, não apenas seu 
nome, mas seus atos, eventos, professores, bons alunos, enfim, sua cultura. A imprensa estava se 
consolidando na cidade depois do turbulento início em fins do século anterior. Tornava-se mais 
barata e viável a execução de novos periódicos, novas oficinas abrem as portas. Os intelectuais, 
professores, advogados, políticos, viam nessa prática a forma mais direta de popularizar as ideias 
com as quais desejavam influenciar a população. E assim como ocorrera em fins do século XIX, 
entrelaçada nas desventuras de Policarpo Quaresma num cenário carioca, o jornal escolar 
transfigura-se como elemento corriqueiro, que se mescla ao cotidiano tão sutilmente que 
aparentam ser secundários da trama que se dá nas instituições citadinas. 

                                                                                                                                                                                     
deixaria desprovida de alfabetização a geração anterior que não pode ser matriculada em virtude das condições 
sociais e da pouca demanda das aulas de primeiras letras. 
4 Optamos pela ortografia fiel à forma original que consta nas nossas fontes. 
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A persistência de um problema 
 
 Portanto, se é no contexto citadino que se produz a imprensa escolar, consideramos 
importante retornarmos a um problema acima apresentado. Podemos considerar que, 
concomitante à assinatura de um jornal, o ato de poder ler era uma forma de status5. Assim como 
apresentamos o caso em fins dos oitocentos, e apesar da abertura de novas escolas, chegamos à 
década de 1920 com a situação do analfabetismo na cidade ainda alarmante. É o que podemos 
encontrar nos dados do recenseamento daquele ano. A cada mil habitantes de faixa etária entre 7 
e 14 anos 51 sabiam ler e escrever e 949 eram analfabetos. A mesma discrepância se repetia em se 
tratando das pessoas acima de 15 anos: 198 era, dentre mil, a expressão de alfabetizados, 
enquanto os outros 802 não liam nem escreviam (ANDRADE, 2014, p.30).  
 Campina, tanto na imprensa como na alfabetização de seus habitantes, contrariando o 
seu destino manifesto de cidade grandiosa, caminhava a passos curtos. Dados de 1925, do Anuário 
da cidade, mostram que 

 
entre escolas publicas, estaduaes e municipaes e particulares, tem Campina Grande 
matriculadas apenas mil crianças, quando a sua população em idade escolar é 
approximadamente de 5.000. Isto é unicamente na cidade, que possue 15.000. E o que 
será do Municipio todo, que possue 70.000 habitantes, apenas com meia duzia de 
escolas rudimentares!!! (ANUÁRIO, 1925, p.49) 

 
Estes últimos dados revelam que em cinco anos, ou em trinta, pouca coisa havia mudado na 
cidade e que, a educação ainda estaria destinada a um número restrito de pessoas que estivessem 
munidas de condições financeiras e sociais para tal. Também observa-se que, embora houvessem 
sido implantadas novas escolas na cidade a população também cresceu, seja por vias de imigração 
(como foi comum nessa época em vista das secas no sertão), seja pela natalidade. Se em 1899 não 
havia escola proporcional ao número de crianças em idade escolar, este último cresceu ao longo 
das duas primeiras décadas do século em discrepância ao ritmo que se dava a abertura das novas 
salas de aula pela cidade.  

As escolas da cidade, embora em número reduzido em relação à demanda, como acima 
referido pelo Anuário, assumem postos de dispositivos de modernidade possibilitando que 
pessoas da cidade possam tornar-se alfabetizadas assim aderindo a um estilo de vida exigido pelo 
processo civilizador próprio deste tempo, processo este que “constitui uma mudança na conduta 
e sentimentos humanos rumo a uma direção muito específica” (ELIAS, 1993, p.193), a 
construção de uma nova cidade que trazia sobre si as marcas de uma modernidade forjada. 

Saber ler significaria inserir-se nesse contingente diminuto dos que podiam dominar os 
papéis e suas subjetividades. A expressão simbólica da leitura não dizia respeito apenas a vivência 
e a utilidade em meio ao cotidiano da cidade, mas era um degrau mais próximo do 
reconhecimento público como homem de letras. O homem que lia era diferenciado, articulado, 
melhor entendido dos assuntos. Representava em si o espécime que geria o ritmo da cidade 
moderna ao qual Campina, por intervenção dos seus intelectuais, estava esculpindo em seus 
contornos. A cultura da alfabetização categorizava esferas sociais dentro dessa cidade ao mesmo 
tempo em que simbolizava a possibilidade de crescimento para aquele que observava a iminência 
de um novo tempo promovido pelos discursos dos poderes político e científico, e este último 
através dos normalistas e bacharéis6 da cidade. 

                                                           
5 Não desconsideramos o ato de leitura pública em voz alta, mas a falta de documentação que nos forneça 
informações sobre este hábito torna-o mais complicado de ser descrito e problematizado. 
6 A capacitação para professor de primeiras letras nesta época era feita por meio das chamadas Escolas Normais, que 
formavam os professores normalistas. Os bacharéis da cidade também costumavam lecionar nas escolas, tanto 
públicas como particulares, além de atuar assiduamente em suas respectivas profissões e no campo político da 
cidade. Geralmente pertenciam às áreas de Medicina, Direito e Engenharia. Destes podemos citar os médicos 
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Sim, os periódicos veiculados e, sobretudo, os produzidos em Campina Grande no início 
do século XX carregavam sobre si uma figuração da novidade, uma nova tecnologia da 
informação, da edição gráfica. Mas quem os consumiria?7 O analfabetismo tornou-se um 
problema crônico à medida em que o fazer-se da cidade enquanto concretização de um discurso 
idealizado e baseado em outras realidades urbanas destoava de um cotidiano desesperançoso. O 
esforço para alfabetização como uma imposição de uma cultura letrada, cuja maioria dos 
citadinos não vivenciavam, figura lutando com o que podemos identificar por “patologia” que se 
apresentava contrariando e afetando diretamente a expectativa caricaturada de uma cidade 
desenvolvida desenhada pelos poderes do município, estado e nação.  
 
A trajetória de um periódico escolar 
 

Esse esforço pode ser claramente notado nos periódicos da cidade, assinados por nomes 
que muniam-se dessa defesa, avaliando o horizonte promissor que a cidade ainda tinha pelo 
futuro. Um exemplo disso é o jornal do Instituto Olavo Bilac, que surge em dezembro 1922, 34 
anos depois do Gazeta do Sertão, e 13 anos depois do fim de O 15 de Novembro, com nome bastante 
sugestivo: O Clarão. Segundo os dizeres do seu manifesto ele se tratava de uma folha com 
publicação anual com objetivo de “diffundir o gosto pelo estudo entre os alumnos do Instituto 
Olavo Bilac.” (O CLARÃO, 1922, a.1, v.1, p.1, grifo do autor).  

Este jornal, que somente possuiu duas edições (1922 e 1923) traz textos de seu diretor, de 
seus alunos e de alguns de seus professores, além de outras informações a respeito da divulgação 
de resultados de exames e de programações festivas na instituição. A variedade de formas textuais 
(poesia, cartas, crônicas dentre outros), no entanto, não se desvia de um percurso muito bem 
amarrado para uma representação lúcida acerca da proposta moderna de ensino da escola e da 
sua importância enquanto alfabetizadora da cidade.  

Há nas linhas desta folha noticiosa de uma escola, naturalmente, a tendência para 
classificação da pedagogicização da cidade como meio de desenvolvê-la, o que será ainda mais 
acentuado tanto pelo momento que a cidade passava, em termos de modernização de diversas 
esferas sociais, como pelo caráter propagandístico da publicação que pertencia a uma instituição 
privada. Por essas razões a edição põe-se como defensora assídua dessa causa, classificando sua 
instituição gestora como guerreira desta. Na primeira página de seu primeiro volume um autor não 
identificado conclui um artigo sobre a instrução em Campina Grande, nominado Pela Instrucção, 
considerando imperativamente que 

 
Campina ha de instruir-se, não resta duvida. E tal movimento, em prol da instrucção 
primaria, é tanto mais de louvar quanto é certo que a mancha negra do analphabetismo 
precisa ser urgentemente extirpada do seio do nosso grande e glorioso paiz. Tudo pela 
instrucção. (Ibidem, p.1) 

 
A classificação do analfabetismo como “mancha negra” ilustra o que acima afirmamos, 

que esta se punha como “patologia” sobre a sociedade que, observada pelos poderes acima 
referidos enquanto homogeneidade, precisava ascender ao estilo de vida pretendido por estes, à 
teatralização de uma cultura classificada como superior. Se a demonstração destas mudanças se 
deu na reforma urbana8 que viria a ser iniciada na cidade na década posterior à publicação de O 
Clarão, é certo que pululava, sobre as ruas de boca em boca, de imagem a subjetividade, por meio 

                                                                                                                                                                                     
Antônio e Elpídio de Almeida que lecionavam no Instituto Pedagógico (outra escola da cidade) e o último também o 
fazia no Grupo Escolar Solon de Lucena. 
7 Assim o questionamos em Campina Grande, pois não é possível mensurar por quantos espaços mais circulou esse 
jornal considerando que sua apropriação configura um dado abstrato. É certo que fora levado também às cidades 
circunvizinhas ou possa ter ultrapassado as fronteiras do estado. 
8 Mais sobre: GUTEMBERG, Fabio. Campina Grande: cartografias de uma reforma urbana no Nordeste do Brasil 
(1930-1945). In: Revista Brasileira de História. Vol. 23, n.46. São Paulo. 2003. 
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de sujeitos da cidade enunciadores deste novo tempo. Dentre estes a imagem de um homem, 
ostentada na capa do jornal supracitado, Mauro Luna, citado no anuário da cidade do ano de 
1925 como “professor e poéta dos mais lidos na Parahyba” (ANUÁRIO, 1925, p. 22), a quem 
passamos a nos referir por ser fundador e diretor do Instituto Olavo Bilac, conjuntamente diretor 
do jornal O Clarão.  

Filho da elite local enriquecida com o comércio, Mauro Luna tinha como avô Baltazar 
Luna, figurão conhecido por ser dono do famoso mercado Comercio Velho. Seu pai, também 
Baltazar Luna, envolvido nas tramas locais pelo poder municipal, era aliado político do grupo 
liberal ao lado de Joffily e Retumba (GURJÃO, 2000), embora Mauro nem mesmo fosse nascido 
à época da Gazeta do Sertão. Crescido num meio favorável à sua educação Mauro Luna foi aluno 
de Clementino Procópio e foi um tanto precoce participando da publicação de jornais na cidade 
desde a adolescência. Ele tinha cerca de 24 anos quando abriu sua própria escola.  

Mauro Luna fundou o Instituto Olavo Bilac em 1921. Funcionando na sede da Associação dos 
Empregados do Commercio no Largo do Rosário9, o Instituto além do público geral, com alunos 
internos e externos, atendia aos próprios comerciários através do seu curso noturno, apregoando 
através dessa prática a necessidade de alfabetização como prioridade para o desenvolvimento de 
Campina Grande além do comércio pelo qual a localidade já era reconhecida.  

A conduta exigida no colégio era bastante rígida, pelo que este era um dos motivos 
expostos na descrição sobre a escola dentro do seu próprio jornal. Através da propaganda o 
Instituto se autoafirmava “um exemplo do educandario moderno, em vista do methodo de 
ensino adoptado e da vigilancia do director e seus auxiliares” (O CLARÃO, 1922, a.1, n.1, p.6). 
Até mesmo as atividades recreativas ocorridas pelo meio das aulas matinais foram abolidas por 
ordem do diretor porque fora constatado por este que “quasi sempre, se registram incidentes 
desagradaveis e que escapam a toda vigilância” (Ibidem). Se dentro das dependências da escola 
essa vigilância era acirrada, imagine que seria a imprensa que representaria toda a cultura praticada 
dentro da escola para além dos muros? 

Também erramos se não considerarmos a instituição em si como um cenário de 
subjetividades às quais não se pode denominar e classificar substancialmente. São vários os 
alunos, os professores, os funcionários, que compõem todo o corpo da escola, mas é certo que 
há no fundador e diretor uma posição central que norteia a ideologia proposta na qual a fala da 
escola é interessada. Aqui Mauro Luna aparece enquanto personagem central, como aporte 
intelectual da escola, afim de que entendamos “o autor como uma função variável e complexa do 
discurso, e não a partir da evidência imediata de sua existência individual ou social” 
(CHARTIER, 2014, p.17).  

O autor é a função complexa de concretização de um discurso. Chartier analisa a partir de 
Foucault que a “função autor”, marcada pelo uso do nome próprio, formula um corpus referente 
a uma única identidade. É certo que o jornal enquanto obra publicada não tem apenas um nome 
próprio que o assina. Todos quantos ali falam têm o peso de uma autoria individual, mas não são 
ali publicados textos aleatórios que não condizem ou mesmo contrariam as convicções nas quais 
aquela instituição está fundamentada.  

Mas como se referir a uma identidade única na pluralidade que se refere a todas as 
subjetividades presentes num jornal? Há algo que os une, como o pensamento do diretor Mauro 
Luna, acima referido, mas podemos melhor identifica-lo quando falamos sobre a cultura escolar. 
Para Dominique Julia a cultura escolar é “como um conjunto de normas que definem 
conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar, e um conjunto de práticas que permitem a 
transmissão desses conhecimentos e a incorporação desses comportamentos [...].” (JULIA, 2001, 
p. 10). Assim as normas e práticas que eram cultivadas pelo Instituto Olavo Bilac advinham desse 
conjunto concebido pelo que gerara esta instituição, eram a sua própria cultura, aquilo que era ali 

                                                           
9 Atual Praça da Bandeira. 
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ordenado e subjetivado, aparecendo de forma tangenciável nos escritos de autoria da escola pela 
fala de seus escolarizados10.  

Tão logo represente o periódico à escola que o veicula, é de suma importância que haja 
uma revisão sobre o que os leitores do impresso lerão acerca da instituição que os publica. A 
representação ali inscrita é forjada pelo o tênue filtro de seu diretor a fim de direcionar todo o 
conteúdo da publicação para que esta apareça ao público-alvo pelas linhas coerentes com os 
critérios da instituição. Nesse caso se vamos pensar sobre as representações do jornal O Clarão, o 
pensamento de Mauro Luna enquanto intelectual de grande proeminência na cidade de Campina 
Grande será o lugar subjetivo para onde o jornal aponta. A educação passada na instituição na 
qual era ele gestor, sob método e critério selecionados por ele próprio, formava11 os sujeitos 
alfabetizados ao modo de seu currículo. Se tais sujeitos também publicavam na folha expunham a 
formação à qual estavam submetidos, ou melhor, participantes. 

Um exemplo é um discurso proferido por um aluno transcrito no jornal. De nome 
Arlindo Correia, o menino justifica a denominação da escola considerando que  

 
o collegio tomou, para seu patrono ao grande, ao inolvidavel brasileiro Olavo Bilac, 
cujo nome brilha, em caracteres de ouro e luz, na galeria dos immortaes. (...) Quem, 
acaso, desconhecerá os relevantes serviços prestados pelo eminente poeta á causa da 
instrucção nacional, descarada até bem pouco pelos poderes públicos? (O CLARÃO, 
1922, a.1, n.1, p.2).  

 
É importante avaliar o teor de exaltação ao nome dessa figura pela voz do aluno do 

Instituto. O momento histórico que o Brasil vivia em panorama nacional, onde a Proclamação da 
República havia acontecido há pouco mais de trinta anos e a morte do poeta em questão há dois 
anos antes da fundação do colégio, fatos estes que implicavam diretamente nisso. Posterior ao 
ano de 1889 o culto a pátria tornou-se uma forma de delimitar fronteiras nacionais e se 
autodeclarar enquanto Estado republicano. 

A apreciação pelo regime republicano por parte do diretor do Olavo Bilac também tem 
uma justificativa bem fundamentada. Como acima referido, seu pai esteve envolvido no âmbito 
político do lado liberal antes mesmo do mês de Novembro de 1889, e junto a seu partido pleiteou 
a causa republicana a nível local. Este fator se mostra bastante influenciador do pensamento do 
jovem intelectual professor, embora o próprio Mauro nunca tenha se envolvido publicamente 
com a política. 

A menção feita ao nome de Olavo Bilac, bem como a explanação do que ele significava 
para o instituto surge como justificativas aos olhos de quem lê. Para estes mesmos olhos também 
o periódico foi pensado e construído de forma que melhor represente a instituição que está no 
lugar de sua autoria. A luta que supostamente era travada pelo professor Mauro Luna contra o 
analfabetismo em Campina Grande, ao que pelo menos consta n‟O Clarão, deixou de ser restrita, 
circulou pelas ruas da cidade entrou nas casas e fora exposta para além da instituição que este 
gestava. Isso foi possível por causa da circulação do periódico emitido pela escola, para além da 
fala de seus escolarizados.  

O periódico assume um papel importante tanto para divulgação de resultados de exames 
aplicados na escola como para propagandear os méritos que esta afirma de si. Presta conta aos 
pais de como seus filhos são ensinados para que estes não deixem de matriculá-lo no ano 
posterior, assim como mostra seu compromisso com a alfabetização da população adulta.  

                                                           
10 Compreendemos escolarizados a todos quanto desempenham operações efetivas dentro do corpo escolar, desde o 
próprio diretor, os funcionários, professores, os alunos. Enfim, são aqueles a quem a cultura escolar abrange e sobre 
quem repousa a responsabilidade de manutenção da ordem da instituição por meio da vivência de sua cultura. 
11 A educação pode ser pensada como formação pelo menos desde o final do século XIX. Ela “implicava um 
investimento na construção de um novo homem, na sua totalidade, ou seja, com um novo corpo e um novo 
espírito” (ALBUQUERQUE JR., 2005, p.253). A educação como formação se propõe como educação integral, que 
dá conta de todos os aspectos da vida, que prepara física, mentalmente, moralmente o futuro cidadão. 
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O periódico, enquanto veículo informativo forma. Anuncia que Campina precisa erradicar 
a mazela do analfabetismo e instruir-se, ao mesmo tempo atrai atenção para todos quantos ainda 
precisam passar pelo processo do letramento para que venham ao Instituto por “mensalidades 
razoaveis” (O CLARÃO, 1923, a.2, v.2, p.4). O diretor do jornal, que também é poeta, apela: 

 
Pois bem! Para honra vossa e gloria do Brasil,/Onde a ignorancia torva impunemente 
rola,/Mandae, por Deus mandae vossos filhos á escola!/Mandae-os aclarar o espirito, 
porque/Triste de quem não busca as glorias do A-B-C!... (Ibidem, p.1, grifo nosso) 

 
Estampando tais dizeres usando o modo imperativo, Mauro Luna, divulga o pensamento 

igualmente resoluto de que não há solução longe de sua proposta para uma cidade moderna. 
Assim ele proclamava na primeira página de seu jornal em seu segundo volume, assim ele 
formava sobre os campinenses leitores de O Clarão uma opinião baseada em suas próprias 
convicções, as mesmas que gestavam o Instituto Olavo Bilac e eram a sua cultura. 

A imprensa escolar em Campina Grande, inaugurada pelo Colégio 15 de Novembro, sofreu 
intervalos consideráveis em suas produções. Depois d‟O Clarão, que findou em 1923, só 
reapareceu através da Revista Evolução do Instituto Pedagógico, quase dez anos mais tarde, 1931. 
Quando nos reportamos para os periódicos escolares para pensarmos a escola pegamos um 
conteúdo filtrado que não expõe os erros e os problemas enfrentados no dia-a-dia. No contexto 
campinense da década de 1920 temos em O Clarão a única fonte deste tipo que anteriormente não 
fora explanada em outras pesquisas sobre cultura escolar na cidade.  

Entre tramas políticos e educacionais típicos de uma cidade interiorana, Campina se 
projeta para o cenário nacional das cidades munidas de imprensa. No decorrer das primeiras 
décadas do século XX vemos o crescimento e popularização do ato de escrever, publicar, ler. 
Embora o alto índice de analfabetismo intimidasse os poderes públicos e, sobretudo, os 
pedagogicizantes, a imprensa emergiu por sobre esses empecilhos, travando uma verdadeira luta. 
Era uma imprensa formadora, informadora.  
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“SEJA UM HOMEM DE VALOR”: IMAGENS DE TRABALHADORES EM 
ANÚNCIOS DE MEDICAMENTOS (PARAÍBA, ANOS 1930) 

 
Leonardo Q. B. Freire dos Santos1 

 
Resumo: Neste trabalho analisamos as representações corporais de trabalhadores veiculadas pelo 
jornal A União nos anos 1930. Para tanto, problematizamos as publicidades de medicamentos que 
estamparam as páginas desse periódico durante o recorte da pesquisa. Nesse contexto, diversos 
anúncios passaram a associar a imagem do corpo saudável com a ideia de corpo produtivo, apto 
para o trabalho. Da mesma forma, tais publicidades divulgavam a alteridade do trabalhador ideal: 
“fraco”, “sujo”, “doente”, “preguiçoso”, “improdutivo”. A circulação desses anúncios reforçava 
no imaginário social os padrões de comportamento e as práticas corporais projetadas pelos 
grupos hegemônicos para as classes trabalhadoras. Para discutir estas questões, inspiramo-nos 
metodologicamente na História Cultural, apropriando-se especialmente das reflexões de Roger 
Chartier sobre a noção de representação social. Partindo deste referencial, problematizamos as 
interações entre imprensa, saúde e trabalho na Paraíba dos anos 1930.    
 
Palavras-chave: História da imprensa, representações sociais, trabalho.  
 
1. É bom saber: algumas palavras sobre objetivo, fontes e metodologia 
 

Este trabalho tem como objetivo discutir representações de trabalhadores veiculadas 
através de anúncios de medicamentos na Paraíba dos anos 1930. Naquele contexto, a saúde foi 
projetada como atributo indispensável do cidadão/trabalhador almejado pelo Estado Varguista 
(GOMES, 1994, p. 226). O discurso publicitário apropriou-se desta ideologia de valorização do 
trabalho, passando a veicular imagens que associavam saúde e produtividade. Ao mesmo tempo, 
tais anúncios divulgavam a alteridade do trabalhador idealizado pelas elites: doente, sujo, 
“preguiçoso”. Partindo destas considerações, pretendemos analisar quais imagens das classes 
trabalhadoras o discurso publicitário ajudou a legitimar.   

Para tanto, analisamos especificamente os anúncios do medicamento Ankilostomina 
Fontoura veiculados na Paraíba durante os anos 1930. A opção por focalizar este produto deve-se 
ao fato de sua campanha publicitária ter sido a primeira a associar de forma mais contundente os 
conceitos de saúde e trabalho na imprensa paraibana. A Ankilostomina era o 2º produto mais 
importante do grupo Fontoura & Serpe, de propriedade do farmacêutico Cândido Fontoura 
Silveira, que ganhou fama nacional com o Biotônico Fontoura. Ela era indicada no combate à 
ancilostomíase – popularmente conhecida como amarelão ou opilação –, um tipo de verminose. 
Durante a Primeira República, esta enfermidade fora definida pelo movimento sanitarista como 
uma das maiores endemias que assolavam o Brasil (PENNA, 1918; 1921). No discurso de 
médicos e autoridades do período, erradicá-la era fundamental para o desenvolvimento do país 
(SANTOS, 2012). 

                                                           
1 Doutorando do Programa de Pós-Graduação em História Social da USP. Professor da Secretaria de Estado da 
Educação da Paraíba. E-mail: leonardoqbf@hotmail.com.   
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As propagandas que serão aqui analisadas foram publicadas pelo jornal diário A União. 
Editado na capital João Pessoa, é o mais antigo jornal paraibano em circulação. Sua primeira 
edição data de 02 de fevereiro de 1893. A União foi criado no governo de Álvaro Lopes 
Machado, presidente2 da Paraíba em dois mandatos: de 1892 a 1896, e de 1904 a 1905. 
Articulador da oligarquia Alvarista, ele encontrou na imprensa um meio de “vencer” as disputas 
políticas pelo controle da comunicação3. 

Fundado como jornal oficial, financiado pelo erário e dirigido por funcionários públicos 
nomeados em comissão, A União fora projetado para ser o principal canal de comunicação do 
governo estadual com a sociedade paraibana. O grupo formado em torno do presidente pensou 
ser possível suplantar os conflitos locais controlando a narrativa política. Isto seria feito mediante 
um meio de comunicação com forte penetração social. Para tanto, a circulação do novo jornal 
teria de ser o mais constante e ampla possível, o que sem dúvida seria assegurado pela estrutura 
técnica e financeira do Estado. Esta percepção foi partilhada pelos sucessivos governantes da 
Paraíba, haja vista a permanência histórica deste periódico. 

Por tudo isso, fica muito claro que a linha editorial de A União estava intimamente 
atrelada aos interesses e à visão de mundo das elites políticas locais. Ele era o “arauto do poder”: 
enaltecia suas realizações e comunicava seu projeto de sociedade. Neste ponto, lembremos a 
reflexão feita pelas historiadoras Ana Luiza Martins e Tania Regina de Luca (2008, p. 08) sobre a 
imprensa ser, ao mesmo tempo, objeto e sujeito da história: jornais como A União não apenas 
“informam” o que aconteceu. Em certo sentido, eles também “produzem” acontecimentos, 
conformam imaginários, ditam comportamentos. Inserida neste contexto, a publicidade de 
medicamentos adquire novos significados: além de promover marcas e produtos, ela divulga e 
legitima estilos de vida e visões de mundo. 

Na análise das publicidades, optamos por dialogar com o referencial teórico da História 
Cultural, na linha das contribuições de Roger Chartier. Nessa perspectiva, a análise concentra-se 
na construção simbólica da realidade social, ou mais propriamente no “modo como em diferentes 
lugares e momentos uma determinada realidade social é construída, pensada, dada a ler” 
(CHARTIER, 2002, p. 16 – 17). Desse modo, problematizamos o texto publicitário como uma 
produção cultural que expressa e difunde uma determinada concepção de sociedade. Como 
esclarece Pesavento (2004, p. 42): “Em termos gerais, pode-se dizer que a proposta da História 
Cultural seria, pois, decifrar a realidade do passado por meio das suas representações, tentando 
chegar àquelas formas, discursivas e imagéticas, pelas quais os homens expressaram a si próprios 
e o mundo”.   

Em função deste diálogo com a História Cultural, analisamos as publicidades da 
Ankilostomina Fontoura como produtoras de representações sociais: elaborações simbólicas 
sobre a realidade que “fazem com que os homens percebam a realidade e pautem a sua 
existência” atuando como “matrizes geradoras de condutas e práticas sociais, dotadas de força 
integradora e coesiva, bem como explicativa do real. Indivíduos e grupos dão sentido ao mundo 
por meio das representações que constroem sobre a realidade” (PESAVENTO, 2004, p. 39).    

Chartier (2002, p. 18) define as representações sociais como “as matrizes de discursos e 
de práticas diferenciadas [...] que têm por objetivo a construção do mundo social, e como tal a 
definição contraditória das identidades”. Por meio delas, os sujeitos sociais atribuem sentido e 
significado ao mundo: são as representações elaboradas pelos diferentes grupos que “traduzem as 

                                                           
2 Também foi senador em dois mandatos: de 1897 a 1904, e de 1906 a 1912. No intervalo entre os dois, elegeu-se 
novamente presidente, renunciando ao cargo para fazer governante o Monsenhor Walfredo Leal, seu braço direto na 
montagem da oligarquia Alvarista. Do Rio de Janeiro, continuou dando as cartas na política local. Walfredo Leal 
governou o estado entre 1905 e 1908, sendo sucedido pelo irmão de Álvaro Machado, o médico João Lopes 
Machado, cujo mandato se estendeu até 1912. Neste ano, a morte de Álvaro Machado deu início ao declínio da 
oligarquia Alvarista.               
3 Cf. RODRIGUES, Luiz Gonzaga. “Uma viagem no tempo. Surgimento de A União”. Disponível em 
http://auniao.pb.gov.br/nossa-historia/a-uniao-uma-viagem-no-tempo. Acesso em 03 jul. 2018.     

http://auniao.pb.gov.br/nossa-historia/a-uniao-uma-viagem-no-tempo
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suas posições e interesses objetivamente confrontados e que, paralelamente, descrevem a 
sociedade tal como pensam que ela é, ou como gostariam que fosse” (CHARTIER, 2002, p. 19). 

Ainda de acordo com Chartier (2002, p. 17), as representações sociais estão sempre 
“colocadas num campo de concorrências e de competições cujos desafios se enunciam em 
termos de poder e de dominação”. Por meio delas, os diferentes grupos tentam impor suas visões 
de mundo, seus valores, seu domínio. Por isso, as representações sociais são condicionadas pelos 
interesses e pelas concepções de quem as produziu. Dessa forma, elas acabam produzindo 
“estratégias e práticas [...] que tendem a impor uma autoridade à custa de outros, por elas 
menosprezados, a legitimar um projeto reformador ou a justificar, para os próprios indivíduos, as 
suas escolhas e condutas” (CHARTIER, 2002, p. 17).  

Apropriando-nos deste referencial teórico4, pensamos ser possível discutir o texto 
publicitário como “fabricante” de sensibilidades, “produtor” de estilos de vida e “vendedor” de 
concepções de mundo.   

 
2. Corpo saudável, corpo produtivo: propagandeando a representação do trabalhador 
ideal  

A primeira propaganda que selecionamos para discutir apareceu em A União de 16 de 
julho de 1935.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A linguagem visual do anúncio transmite uma sensação de inatividade e improdutividade. 

Um homem cabisbaixo, de feição triste, olha para o nada como que sem perspectivas. A foice 
que ele porta e o cenário da imagem – uma pequena lavoura – demarcam-no como trabalhador. 
Mas seus gestos e expressão corporal sinalizam cansaço, abatimento e indisposição para a tarefa: 
ele está sentado, em uma posição contemplativa, com seu instrumento de trabalho no ombro.      

A linguagem textual associa a doença a esta suposta incapacidade para o trabalho, 
atrelando o corpo enfermo ao corpo improdutivo: 

 
 

                                                           
4 Subsidiariamente, nossa análise da publicidade também considerou as contribuições de autores que estudaram este 
tipo de produção, tais como Barthes (1990), Baudrillard (2000) e Ramalho (2008).   

Figura 1: “Desanimo sem fim!”. Anúncio 
do medicamento Ankilostomina Fontoura.  
Fonte:  Jornal A União, 16 de julho de 
1935.  
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Desanimo sem fim!  
Rosto abatido, amarello e um cansaço eterno são indícios de amarellão ou 
opilação. A molestia é terrível. Para combatel-a é preciso expulsar os vermos que se 
localizam nos intestinos e causam palpitações, calor na bocca do estomago e 
fraqueza geral. Consulte o medico. Para amarellão ou opilação, elle recomenda 

Ankilostomina Fontoura5.  

 
Em suma, texto e imagem são articulados para promover a Ankilostomina e “vender” a 

representação do trabalhador rejeitado pelo mercado capitalista: doente, indisposto e, sobretudo, 
improdutivo. 

Na linha da educação sanitária defendida pelos médicos do período (SANTOS, 2015), o 
anúncio seguinte possui um perfil mais pedagógico. Nele, encontramos prescrições que 
encaminham para o autodiagnóstico e para a automedicação.      

    
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
A linguagem visual busca transmitir o desconforto do personagem: seu semblante e 

postura corporal expressam um sentimento de desolação. Suas vestimentas, os pés descalços, a 
rachadura na parede demarcam dificuldades econômicas. Tal imagem é reforçada pelo título do 
anúncio: “Tão miseravel sua vida!”. Através da articulação entre as linguagens iconográfica e 
textual, o anúncio associa doença e pobreza: enquanto a imagem comunica sua debilidade 
econômica, a legenda explicita sua fragilidade física:  

 
Não espere ficar melhor amanhã... É preciso reagir hoje mesmo. Tanto seu rosto 
amarello e magro, como seu corpo cansado e fraco, revelam a existência, em seu 
organismo, de um mal horrivel. É o amarellão ou opilação. Expulse os vermes que 
roubam seu sangue e aniquilam sua vida, tomando Ankilostomina Fontoura – um 

produto recomendado por todos os médicos6.  

 
O conjunto texto-imagem representa um homem de vida “miserável”: doente e pobre. O 

mais importante aqui não é estabelecer uma relação de causa e efeito. Mais relevante é sublinhar a 

                                                           
5 A União, “Desanimo sem fim! – Ankilostomina Fontoura”. 16 de julho de 1935. Grifos nossos. Optamos por 
manter a grafia original das fontes citadas.  
6 A União, “Tão miseravel sua vida! – Ankilostomina Fontoura”. 01 de agosto de 1935. Grifos nossos.  

Figura 2: “Tão miseravel sua vida!”. 
Anúncio do medicamento Ankilostomina 
Fontoura.  
Fonte:  Jornal A União, 01 de agosto de 
1935.  
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associação das duas identidades – homem pobre e homem doente – na representação de uma 
vida “Tão miserável” nos anos 1930: a virilidade assaltada pela enfermidade; seu papel como 
provedor questionado por sua debilidade física.    

Além disso, como mencionado anteriormente, a articulação entre imagem e texto também 
encaminham um processo de educação sanitária. Na linguagem iconográfica, os pés descalços, em 
meio a um cenário rural, sugerem uma possível causa para a doença que tanto aflige o 
personagem. Ao mesmo tempo, reforça-se a prescrição médica de não andar descalço como 
medida preventiva contra a ancilostomíase. Por outro lado, o anúncio conclama à 
automedicalização. Além de descrever os sintomas da doença (como demonstrado na citação 
acima), possibilitando a cada indivíduo o autodiagnóstico, a propaganda incita o 
leitor/consumidor à automedicação:  

 
Faça HOJE SEU tratamento! 
Para pessoas doentias, fracas, velhos, creanças, senhoras – mesmo no periodo da 
gravidez ou amamentação – a Ankilostomina Fontoura é o tratamento indicado e 

acertado para amarellão ou opilação7.       

 
A indústria farmacêutica aproveitava-se da precariedade dos serviços médico-assistenciais 

para estimular o autoconsumo como estratégia mercadológica. Ademais, o anúncio não previa 
nenhuma contraindicação ou procedimento complementar. Dessa forma, “o homem não deixaria 
de ser produtivo e de cumprir com suas responsabilidades durante o tratamento” (MACHADO, 
2007, p. 08).   

Não devemos negligenciar a semelhança entre o personagem retratado neste anúncio e a 
icônica imagem do Jeca Tatu, síntese do “caboclo” brasileiro construída por Monteiro Lobato em 
seu Urupês, texto de 1914. Durante anos, tal imagem foi uma das mais persistentes representações 
do homem rural em nosso país. “Caipira” do Vale do Paraíba, o Jeca de Urupês simbolizava o que 
havia de “errado” com o brasileiro: doença, apatia, ignorância. Nas palavras de Lobato (2012, p. 
10), tal figura “existe a vegetar de cócoras, incapaz de evolução, impenetrável ao progresso. Feia e 
sorna, nada a põe de pé”. Tal como um Jeca Tatu de Lobato, de cócoras e pés descalços, o 
personagem da Ankilostomina representa uma visão preconceituosa sobre o camponês brasileiro: 
doente, abandonado, improdutivo. 

Em 1918, porém, Lobato reavaliou sua interpretação do caipira nacional. Segundo Lima 
(1999, p. 106), “o Jeca seria posteriormente olhado com mais indulgência por seu criador, à 
medida que se intensificava o debate sobre as precárias condições de saúde como explicação para 
a apatia do homem do interior”. Nesse ano, Lobato publicara uma coleção de ensaios, “O 
Problema Vital”. Entre eles havia um que chamava atenção já pelo título: “A ressurreição de Jeca 
Tatu”. Nele, Jeca era curado e educado por um médico itinerante conhecedor das práticas de 
higiene propagandeadas pelo movimento sanitarista da Primeira República. Educado, saudável e 
higienizado, ele torna-se um trabalhador disciplinado, transformando sua fazenda e colaborando 
com o desenvolvimento do Brasil por meio do trabalho árduo (SANTOS, 2012, p. 60 – 61).   

Moral da história: assim como o Jeca Tatu de Lobato, o brasileiro não é assim – doente, 
sujo, preguiçoso, apático, ignorante – ele estava assim. Dessa forma, poderia ser “curado”, 
transformando-se em um corpo saudável e produtivo. Portanto, o texto publicitário tentava criar 
convicção8 em seus leitores/consumidores apropriando-se da conhecida trajetória do Jeca Tatu: se 
ele pôde ser curado, todos os que se tratassem com a Ankilostomina Fontoura também o poderiam. 

Em outros anúncios, a campanha publicitária da Ankilostomina veiculava representações 
sobre saúde e trabalho de modo mais explícito. A publicidade seguinte é sintomática nesse 
sentido.  

                                                           
7 Idem, 1935. Grifos do original.  
8 De acordo com Ramalho (2009, p. 164), o texto publicitário articula principalmente os seguintes esforços retóricos: 
chamar atenção/despertar interesse; despertar desejo/criar convicção; induzir a ação. Para alcançar tais objetivos, a 
propaganda operacionaliza diversos recursos discursivos, tais como imagens, legendas, slogans, dentre outros.     
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Mais uma vez, o semblante, os gestos e a postura do personagem expressam sensações 

tais como: desânimo, fadiga, apatia. Sua posição, deitado, transmite a ideia de descanso, de pausa 
no trabalho. Porém, sua feição encaminha outra leitura: seu olhar parece perdido, seu rosto, triste. 
A cabeça sustentada pela mão indica desconforto. Ele está distante do que parece ser uma casa. 
Ou seria seu local de trabalho? Em ambos os casos, está afastado dos dois espaços então 
sancionados a um trabalhador “morigerado” (CHALHOUB, 2012). Completando a cena, um 
detalhe sutil, porém essencial: a garrafa vazia que “denuncia” o consumo de bebidas alcoólicas, 
hábito intransigentemente condenado por médicos e autoridades, sobretudo quando praticado 
por trabalhadores (CADAVIZ, 2010, p. 76 – 81). 

O título da imagem busca chamar atenção e despertar interesse por meio de recursos gráficos e 
linguísticos: letras garrafais, negrito, ponto de exclamação. A mensagem é categórica: 
“IMPRESTÁVEL para o trabalho!”. Ela exerce uma função de ancoragem em relação à 
linguagem visual, isto é, fornece uma “explicação” da imagem de modo a restringir sua polissemia 
(SOUZA & SANTARELLI, 2008, p. 136). Com efeito, deixa pouco espaço para a criação do 
leitor: a articulação entre texto e imagem representa um corpo improdutivo, inapto para o 
mercado de trabalho, pois inutilizado por vícios e doenças. O restante da mensagem textual 
promove o produto anunciado, buscando persuadir o leitor/consumidor, ao mesmo tempo em 
que reforça esta associação entre corpo doente e corpo improdutivo: 

 
Sempre cansado e sem disposição alguma. O corpo não quer trabalho. Seu 
rosto, magro e amarello, denuncia um estado doentio. Não tenha duvidas – o Snr. 
está muito doente. Consulte um medico. Esse braseiro na bocca do estomago, essa 
preguiça sem fim e essa palidez da pelle são indícios de amarellão ou opilação. A 
molestia é terrivel, mas curavel promptamente com a Ankilostomina Fontoura que é 

recomendada por todos os medicos9. 
 

                                                           
9 A União, “Imprestavel para o trabalho! – Ankilostomina Fontoura”. 17 de março de 1936. Grifos nossos.  

Figura 3: “Imprestavel para o trabalho!”. 
Anúncio do medicamento Ankilostomina 
Fontoura.  
Fonte:  Jornal A União, 17 de março de 
1936. 
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Esta representação de uma força de trabalho enferma e improdutiva não era uma 
“invenção” publicitária. Discursos como este também eram propalados por médicos, autoridades 
e jornalistas do período. Folheando o jornal católico A Imprensa10 de 13 de julho de 1921, seus 
leitores poderiam encontrar um diagnóstico semelhante ao do anúncio da Ankilostomina:  

 
País novo, de território vasto e solo feracíssimo, o Brasil precisa, sobretudo, de vigor e 
energia para os surtos de seu progresso. E como ter braços para a indústria, o 
commercio e a lavoira, a lavoira principalmente, com uma população 
anemizada, enfermiça, cachetica, devastada pelo alcool, pela syphilis, pelo 
impaludismo e a ancilostomíase? O homem econômico não é uma entidade 
abstracta; está preso e subordinando ao meio que actúa, e das classes dirigentes é que 
depende forçosamente a solução dos problemas mais momentosos, aquelles que 

interessam de perto à nossa vida economica11.      

 
A diferença é que enquanto o articulista do jornal católico conclamava as “classes 

dirigentes” a tomar as rédeas do processo, o anúncio de Ankilostomina buscava persuadir o 
próprio doente a solucionar o problema: 

 
Comece hoje vida nova! 
Inicie, agora, vida nova! Passe na pharmacia mais perto e compre Ankilostomina 
Fontoura – medicamento acertado para a cura do amarellão ou opilação. Livre-se dos 

vermes que infestam seus intestinos!12   
 

A responsabilidade sobre o problema é atribuída ao doente. Assim, contradições sociais 
ou falhas políticas que podem adoecer o trabalhador – exploração ilimitada da força de trabalho, 
insuficiência de serviços assistenciais, exiguidade das ações de saneamento, inexistência de 
medidas preventivas – são mascaradas ou minimizadas em favor de uma narrativa mercadológica 
que encaminha para a automedicalização.  

Os medicamentos comercializados pela indústria farmacêutica funcionam como “próteses 
químicas” que possibilitam repor “peças danificadas” de um corpo-máquina constantemente 
desgastado pelas inúmeras demandas sociais. (RODRIGUES, 2015, p. 38). Como num “passe de 
mágica”, o corpo pode tornar-se saudável e produtivo: basta consumir o “medicamento 
acertado”. Tal paliativo evita a crítica ao sistema social, mantendo-o em pleno funcionamento, 
enquanto suas contradições estruturais são “varridas para debaixo do tapete”, desaparecendo 
junto com os sintomas da doença que torna o corpo “Imprestável para o trabalho”.  

Trata-se aqui do que Baudrillard (2000, p. 294) definiu como a função latente da 
publicidade: suscitar a integração social, ao “turvar” a realidade de exploração e coerção da ordem 
vigente. Com efeito, a associação entre corpo doente e corpo improdutivo na publicidade 
anterior também encaminha uma mensagem conotada (BARTHES, 1990): corpo saudável e, por 
conseguinte, apto para o trabalho, é um pré-requisito para a integração na ordem capitalista. Por 
seu turno, o chamado à automedicalização individualiza a responsabilidade por esta inserção 
social, ofuscando possíveis questionamentos às contradições estruturais da ordem vigente:  

 
A harmonia para a produção e os remédios para adequação ao trabalho, retiram 
qualquer suspeita que possa recair sobre as relações sociais contraditórias. As 
enfermidades e os descompassos resultam de fatores atemporais, a sociedade em crise é 
um dado em si, impenetrável. Portanto, as doenças não podem ser o resultado 
desta constituição social, mas antes, a etiologia encontra-se na falha de decisão 

                                                           
10 O jornal católico A Imprensa circulou na Paraíba entre 1897 e 1968. Entre seus objetivos destacava-se a propagação 
de princípios católicos. Soares Júnior (2011, p. 137 – 138) ressalta o papel pedagógico deste jornal: “Uma política 
doutrinária, educativa, que modelava o comportamento dos corpos e galgava a salvação da alma. Assear os gestos, o 
comportamento, honrar pai e mãe, amar a pátria e lapidar o corpo da imoralidade pareciam ser objetivos do 
periódico católico”.       
11 A Imprensa, “Pela Hygiene”. 13 de julho de 1921. Grifos nossos.    
12 A União, “Imprestavel para o trabalho! – Ankilostomina Fontoura”. 17 de março de 1936. Grifos do original.  
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de indivíduos isolados, já que o excesso de trabalho, o caos urbano, a 
insalubridade fabril etc., são fixados como partes indissociáveis do todo, rígido 
e inexorável. Desta forma, o espaço de atuação possível fica relegado à conscientização 
sanitária do indivíduo, a atuação incompleta dos órgãos públicos de saúde e a decisão 
pelo consumo dos medicamentos comercializados abertamente (RODRIGUES, 2015, 
p. 38, grifos nossos). 

 
Conforme Gomes (1999, p. 55), nos anos 1930 o Estado Varguista promoveu uma 

política de ordenação do mercado de trabalho, “materializada na legislação trabalhista, 
previdenciária, sindical e também na instituição da Justiça do Trabalho”. Além de ganhos 
políticos, esta ação do Estado visava superar os problemas socioeconômicos do país por meio da 
valorização do trabalho, ao “transformar o homem [pobre] em cidadão/trabalhador, responsável 
por sua riqueza individual e também pela riqueza do conjunto da nação” (GOMES, 1999, p. 55). 
Esta estratégia político-ideológica estava centrada na valorização do trabalho. Se por um lado isto 
trouxe benefícios para os trabalhadores13, por outro elevou a importância social atribuída à 
disciplina para o trabalho: especialmente os mais pobres passaram a ter seu valor social 
mensurado através da capacidade produtiva. Tal percepção foi apropriada pelo seguinte anúncio 
da Ankilostomina Fontoura.  

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cabisbaixo, o personagem retratado apresenta um semblante de tristeza e preocupação. 

Sua posição – sentado e com a cabeça um pouco inclinada – transmite uma sensação de cansaço, 
desgaste, desgosto. Roupas gastas – algo como um remendo na calça à altura do joelho direito – 
demarcam sua posição socioeconômica. Cabelo desalinhado, barba por fazer indicam certo 
“descuido” com a aparência. Poderia esta imagem representar o que se considerava um homem 
“fracassado” nos anos 1930? Ao menos um aspecto a linguagem visual deixa bem evidente: trata-
se de alguém infeliz, afligido por algo que lhe retira toda a potência, toda capacidade de agir e 
reagir. A legenda ajuda a restringir a eventual polissemia da imagem: “Este não dá nada...”14. 
Contudo, a mensagem textual é indispensável para que o anúncio alcance seus objetivos 
comunicacionais:  

A má fama corre mundo. Todos já o consideram imprestavel para o trabalho... 
Comece a viver! Seu cansaço, sua palidez e suas dôres assignalam a existencia  
 

                                                           
13 Os benefícios da legislação social implementada no governo Vargas não alcançavam todos os trabalhadores. Como 
esclarece Gomes (1994, p. 150 – 151), tais benesses estavam condicionadas a pelo menos dois critérios: sindicalização 
oficial e inserção no mercado formal, demarcada pelo instrumento da carteira de trabalho. Como se pode imaginar, 
nem todos os trabalhadores conseguiam atender a estas condições, restringindo o número daqueles contemplados 
pelas leis sociais.   
14 A União, “Este não dá nada...” – Ankilostomina Fontoura”. 31 de março de 1936. Grifos do original. 

Figura 4: “Este não dá nada...”. 
Anúncio do medicamento 
Ankilostomina Fontoura.  
Fonte:  Jornal A União, 31 de março 
de 1936. 
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de vermes nos intestinos. Para expellir esses vermes, tome Ankilostomina Fontoura, 
medicamente decisivo na cura do amarellão ou opilação.  
Seja um homem de valor. 
O amarellão ou opilação cura-se facil e rapidamente tomando Ankilostomina Fontoura. 

Hoje, quando passar pela pharmacia, peça Ankilostomina Fontoura15.  

 
Articulando as mensagens visual e textual, o anúncio representa um homem improdutivo, 

inutilizado pela doença. Sua aparente tristeza e preocupação talvez estejam ligadas a sua “má 
fama” de “imprestavel para o trabalho”. Na década que viveu o auge do trabalhismo16, tal condição 
não deveria ser muito bem vista, e certamente foi instrumentalizada como estratégia de controle. 
Sim pois é evidente que corpos disciplinados para o trabalho eram demandados pelas elites 
políticas e econômicas, tornando a ameaça de detração um mecanismo de coação do trabalhador.   

A este respeito, é interessante lembrar o Comentário de Luiz Costa Lima acerca das 
reflexões de Jean Baudrillard: “Porquanto, se a publicidade funciona para o consumidor como 
pretensa gratificação, para o produtor ela interessa por diversa razão: como interiorização das 
normas e valores da sociedade cujo ápice ele ocupa” (BAUDRILLARD, 2000, p. 290). Neste 
caso, o texto publicitário em apreço promove a subjetivação de técnicas do corpo17 demandadas pela 
produção capitalista, e o faz pela estereotipização do corpo enfermo como corpo improdutivo. 
Além disso, não devemos negligenciar que o anúncio apropria-se da ideologia de valorização do 
trabalho para usá-la como fins comerciais: o medicamento é promovido como sendo capaz de 
restituir o “valor” do indivíduo, supostamente perdido em razão da incapacidade física e laboral 
causadas pelo adoecimento.  

Mas não foi só pelo “terror” que a campanha publicitária da Ankilostomina buscou 
promover o produto. Os anúncios também acenavam com a promessa de um corpo forte, sadio, 
limpo e produtivo. Tal representação pode ser visualizada na propaganda seguinte.  

  
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
15 A União, “Este não dá nada...” – Ankilostomina Fontoura”. 31 de março de 1936. Grifos nossos.   
16 Este conceito foi consagrado na profunda análise de Gomes (1994) sobre a relação de trocas materiais, políticas e 
simbólicas entre as classes trabalhadoras e o governo Vargas. 
17 O conceito é de Marcel Mauss (2003), que entende o corpo como “o primeiro e mais natural” meio técnico do ser 
humano, exigindo um processo cultural de aprendizado das técnicas do corpo.   

Figura 5: “Um homem feliz!”. Anúncio 
do medicamento Ankilostomina 
Fontoura.  
Fonte:  Jornal A União, 10 de julho de 
1935. 
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Sorriso no rosto, semblante feliz. Cabelos arrumados, barba feita. As roupas alinhadas, o 
cavalo, a vasta propriedade e a grande casa ao fundo sugerem uma vida abastada. A postura do 
personagem – ao contrário dos anúncios anteriores ele aprece de pé – indica força e vitalidade. A 
mensagem visual é bastante explícita neste caso: trata-se da representação de um homem 
saudável, rico e bem sucedido. Ela é ancorada pela mensagem textual, deixando pouquíssimo 
espaço para a criatividade do leitor/consumidor:  

 
Um homem feliz!  
Tem saude, está sempre disposto e é trabalhador... Antes, era uma pessoa doentia. 
Palido e preguiçoso, vivia lamentando-se de dôres e calor na bocca do estomago. O 
medico que o examinou viu tratar-se de um caso de amarellão ou opilação. Eram os 
vermes, fixados nos intestinos, que o faziam tão doente. A Ankilostomina Fontoura 

livrou-o dessa molestia terrivel. Hoje, é outro18. 

 
Semelhante ao Jeca Tatu de Monteiro Lobato, o homem brasileiro, representado no texto 

publicitário, poderia ser “curado”, tornando-se “disposto”, “trabalhador” e, o mais importante, 
“feliz!”. Apropriando-se da retórica sanitarista e da ideologia trabalhista, o anúncio em apreço 
articulava saúde e trabalho como o caminho para a ascensão social.  

 
3. Considerações finais: a publicidade vendendo formas de ser e viver  
 

Além promover marcas e produtos, os anúncios veiculam formas de ser e viver. A 
publicidade transforma poder, força, beleza, saúde em objetos consumíveis. Ela “vende” estilos 
de vida e representações da sociedade. Assim, a publicidade colabora com a construção de 
“versões” da realidade, na maioria das vezes corroborando as visões de mundo dos dominantes 
(LEAL, 2012, p. 103; 108 – 109).  

No caso dos anúncios analisados, ficou evidente a associação entre as representações do 
corpo saudável e do corpo produtivo. No mesmo procedimento, tais propagandas veiculavam a 
alteridade do trabalhador ideal: “doente”, “fraco”, “sujo”, “preguiçoso”, “improdutivo”, 
“miserável”, “imprestável”, “sem valor”. A retórica publicitária também se apoiava em promessas 
de ascensão social: ao corpo saudável e produtivo atrelavam-se qualificações como felicidade e 
riqueza, em detrimento da pobreza/tristeza que necessariamente acompanhariam um corpo 
enfermo. Em linhas gerais, a circulação destes anúncios reforçava no imaginário social os padrões 
de comportamento definidos para as classes trabalhadoras.   

Nos anos 1930, médicos e Estado não tinham dúvidas: eles almejavam corpos saudáveis e 
produtivos. Por seu turno, os publicitários vendiam a “solução”: a medicalização do corpo, 
suspostamente capaz de gerar mudanças físicas, comportamentais e socioeconômicas em seus 
consumidores.    
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“EM QUE ESPELHO FICOU PERDIDA A MINHA FACE:” REVISTA ÍNTIMA NA 
PENITENCIÁRIA DO SERROTÃO DE 2009 A 2014 

 
Maria Aparecida Figueirêdo Pereira1  

 
Resumo: A revista íntima foi instituída na Penitenciária do Serrotão em Campina Grande, PB, 
com a finalidade de proibir a entrada de mulheres que portassem drogas ou outros ilícitos 
camuflados no interior de seus corpos (vagina e ânus). Como agente penitenciária que vivenciou 
a experiência da revista, lanço minhas memórias e sensibilidades acerca do procedimento que 
somente para mulheres era destinado. Tendo como norte a análise das (in)sensibilidades 
masculinas no espaço prisional. Sendo assim, trago a Ego- história como método e adoto nesse 
percurso investigativo os conceitos de corpo, sensibilidade, memórias, disciplina e gênero. Parto 
do pós-estruturalismo privilegiando a abordagem de Foucault a respeito das disciplinas, corpos 
dóceis e panoptismo. 
 
Palavras chave: Revista íntima, memórias, Gênero. 
 
INTRODUÇÃO 

 
A Penitenciária Raimundo Asfora, ou Penitenciária do Serrotão como é mais conhecida, 

foi inaugurada em setembro 1990 pelo o então governador da Paraíba, Tarcísio de Miranda 
Burity. Todavia, tornou-se marcante em meu cotidiano, em virtude da investidura no cargo de 
agente de segurança penitenciária e desse modo, a partir do trabalho nela desenvolvido, no 
interior da sala cor de rosa.  Dependência reservada para a revista íntima em visitantes do sexo 
feminino. Logo constatei que naquele estabelecimento destinado a apenados do sexo masculino, 
as mulheres também eram aprisionadas, não por grades, mas pelos métodos de inspeção para elas 
empregados. A revista íntima era assim chamada, por consistir no desnudamento do corpo dessas 
visitantes, na exibição de suas genitálias e cavidades anais sobre espelhos, diante de funcionárias 
prisionais. Uma prática educativa baseada na misoginia, na inferiorização do feminino e de sua 
demonização. Havia, para tanto a justificativa de que aquelas mulheres poderiam camuflar ilícitos 
em seus corpos.  

Neste artigo narro minha experiência enquanto agente penitenciária, que vivenciou in loco 
o referido procedimento, naquele estabelecimento que poderia talvez transgredir as noções do 
tempo, anunciando uma idade centenária, dada a sua incisiva presença nas pautas dos noticiários 
locais, figurando nas manchetes principais das mídias, o que subjetivamente o vincula a uma 
longa história, registrada por fugas, rebeliões e situações do gênero. Também tornou-se pauta a 
divulgação de projetos sociais destinados a população carcerária, desenvolvidos pelo próprio 
Estado, em parceria com a Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) por meio da instalação em 
2013 do Campus Avançado do Serrotão2, assim como  por  instituições civis que almejam 

                                                           
1  Mestranda do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). 
Bacharela em Direito pela Universidade Estadual da Paraíba (UEPB). ciddapereira1@gmail.com 
² Construído no interior do complexo do Serrotão, na altura da Penitenciária feminina, o Campus do Serrotão visa 
no futuro ofertar cursos de nível superior para a população carcerária, por enquanto oferece preparação para o 
Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, além do fomento do ensino, pesquisa e extensão junto aos apenados. 
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garantir a ressocialização ou  reinserção dos apenados ao convívio social, tendo a educação e a 
profissionalização daqueles como meta para se galgar baixos índices de reincidência na prática de 
crimes, e consequente retorno ao cárcere.  

  No entanto, aqui interessa os dias de visitação aquele espaço, momentos em que as 
familiares dos apenados passavam pela sala cor de rosa. Apresento, pois memórias e relatos do 
encontro do meu eu com a até então, considerada diferença, as visitantes. O eu de uma agente que 
disciplinava e ao mesmo tempo era disciplinada, aprisionava e também era aprisionada, observava 
e era observada. Assim, fez-se mister, uma sondagem em torno dos discursos masculinistas que no 
ambiente circulavam, o que também classifico por (in) sensibilidades masculinas, tendo seu ponto 
de culminância na vigilância dos espelhos, emoldurados em paredes cor de rosa. Não obstante, 
apresento a Penitenciária do Serrotão, e as subjetividades e sensibilidades por mim traduzidas em 
seu cotidiano tenso, nebuloso, assustador.  

O intento de vistoriar um passado, ainda tão vívido e presente, não adquire animus apenas 
a escritura de um diário pessoal, de uma narrativa autobiográfica, de uma escrita de si, embora 
muito se discuta hoje acerca das ressignificações desses depoimentos memorialísticos, enquanto 
corpus documentais, e fontes preciosas para historiadores que dedicam também atenção às escritas 
ordinárias3 a exemplo dos diários íntimos, considerados alicerces empíricos inequívocos para a 
pesquisa e produção historiográfica. Nessa sintonia cabe mencionar que: 

 
[...] é cada vez maior o interesse dos leitores por um certo gênero de escritos - uma 
escrita de si -, que abarca diários, correspondências, biografias, autobiografias, 
independentemente de serem memórias ou entrevistas de história de vida (GOMES, 
2004, p. 03).  
 

As escritas de si funcionam no sentido de registrar as sensibilidades e subjetividades 
emanadas da experiência do vivido. Recorrendo a lupa da Ego história como forma de perceber a 
história do tempo presente através do olhar do historiador (NORA, 1989, p.06) Uma história que 
presenciei, que foge de cânones enrijecidos.  Por esse meio, discutir a revista íntima na 
Penitenciária Serrotão, é, pois remeter a reconstrução do meu eu – na atividade de agente 
Penitenciária - da minha identidade, de situações observadas e compartilhadas com a equipe de 
agentes que faziam parte do labor no Serrotão e que se fixam como arautos de distintas narrativas 
acerca do procedimento de revista íntima. 

Creio que para se falar do eu, urge contemplar o outro, ouvir sua voz, seus discursos, sua 
história, suas memórias. Neste sentido, lanço-me a essa pesquisa afirmando que o trabalho no 
Serrotão, representou para mim um grande divisor de águas, que a princípio pensei figurar tão 
somente no campo profissional, hoje avalio, porém, que assumir a referida profissão significou 
uma mudança maior e inadvertida, uma vez que a rotina no espaço prisional desaguou na 
abdicação de velhas certezas e no desabrochar de novas subjetividades, questão que se 
sobrepunha ao aspecto meramente laboral. 

  Acionar as lembranças de minha experiência no Serrotão é notadamente constatar a 
dissonância entre minha formação e a função desempenhada numa casa de custódia penal. Mais, 
do que isso, é pôr em revista meus próprios dilemas durante o percurso enquanto agente de 
segurança penitenciária, em mesmo instante discutir as pedagogias que foram instituídas dentro 
do ambiente da prisão, e de como por eles fui afetada. Pedagogias levadas a efeito desde a fila de 
visitantes, na soleira de entrada no estabelecimento penal e no local onde se procedia a revista 
íntima, e onde todos os pertences trazidos pelos visitantes eram vistoriados, até o interior dos 
pavilhões e de suas celas.  

Todo um Serrotão investido por práticas pedagogizantes, gestoras de novas 
sensibilidades, crenças, identidades, maneiras de se portar, subjetividades e sujeitos. Práticas 
educativas que disciplinavam a conduta daqueles que faziam parte da população carcerária, mas 

                                                           
3 Para a historiadora, Maria Teresa Santos Cunha (2007), as escritas ordinárias são realizadas sem prévia elaboração, 
resultando numa escrita que registra o efêmero, o descontínuo. Os diários íntimos assim podem ser percebidos. 
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também daqueles que por alguma razão eram levados a adentrar aos portões da unidade prisional, 
como visitantes, advogados, religiosos, pesquisadores.  

No caso da revista íntima, cerne dessa pesquisa, presenciava-se uma condenação antecipada 
contra suas visitantes, em outras palavras, contra o feminino. A problematização de como essas 
práticas incidiram em um encarceramento do corpo feminino, como explicitado na parte 
preambular da presente atividade escriturística, norteia minhas análises, haja vista que a inspeção 
íntima, vexatória, violenta e misógina praticada em mulheres por mulheres sob a égide masculina, 
contribuía para a proliferação e reafirmação de ideias negativas em torno do lugar do feminino, 
resultando em sua desqualificação, questão que de maneira irônica encontra reverberações nas 
próprias agentes de segurança penitenciária, que além da posse de um espelho, com o qual 
operavam o procedimento de revista íntima, incutiam discursos representativos de modelos 
opressores de masculinidade, sentidos no interior do cárcere.  
 
METODOLOGIA 

 
Tendo como espaço de investigação a Penitenciária do Serrotão, a pesquisa contará com 

o suporte dos arquivos daquela enxovia, no sentido de demostrar a população carcerária da época 
pesquisada, o número de visitantes e ocorrências registradas. Teremos também por fonte, o 
regimento da Penitenciária, normas que disciplinam a conduta dos funcionários e determinam 
como o trabalho deve ser realizado, incluindo nesse rol o procedimento de revista íntima.   

Outro método de materialização da pesquisa acontece mediante entrevistas temáticas 
realizadas com profissionais que compunham os quadros da revista íntima no período em 
discussão, na sala cor de rosa. Para tanto, faz-se uso de um questionário contendo variadas 
perguntas sobre o tema.   

No entanto, é, sobretudo, por meio das memórias e subjetividades que a investigação 
firma-se. Inicialmente são expostas minhas próprias experiências e vivências durante o período 
em que fiz parte da equipe que atuava na realização da revista íntima naquela casa penal. No 
entanto, a pesquisa torna-se concreta através (des)construção de uma história voltada para as 
sensibilidades, percebida por sentidos, mediada através das vozes das agentes de segurança 
penitenciárias femininas que procediam a realização da revista íntima no presídio do Serrotão 
durante o período de 2009 a 2015. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Diante do exposto, foi na sequência das filas, no barulho das sirenes de viaturas, das 
visitas, das revistas, dos flagrantes, no labor sufocante do Serrotão, e finalmente no clímax do 
drama da revista íntima - o instante em que as visitantes com seus corpos despidos, realizam 
agachamentos acima de um espelho, que restou também potencializado o momento em que 
diante de mim o famigerado objeto, se punha a refletir meus conflitos psíquicos, a desafiar 
minhas crenças, a dizer de minha identidade, que não era única, havia outra em algum lugar do 
meu inconsciente que necessitava ser capturada, a identidade de agente penitenciária, que 
doravante estaria cada vez mais impressa em minhas atitudes e posicionamentos, não existindo 
lugar para um “eu” feminino, que se percebesse de modo semelhante, vistoriado, esquadrinhado 
na medida em que conduzia corpos femininos rumo a aviltantes incursões.  

  Enfim, o espelho com sua luz a me perscrutar, a me segredar de marcas que não 
simbolizavam ainda a passagem do tempo, mas que diziam muito das minhas mudanças, da 
identidade que emergia em minha face, pregando em minha retina não somente a figura da 
violência, mas de um novo eu, afirmando sensibilidades e subjetividades. Metaforicamente eu era 
a criança que se vê diante do espelho e nele reconhece uma imagem que não é mais a de sua mãe, 
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porém sua própria imagem. Seria o que Lacan (1998) chamou de fase do espelho4, assim como o 
infante descrito por ele, julgava-me conhecedora de uma identidade inabalável, e o espelho vinha 
apontar a formação de uma nova, estranha, oposta à que antes pensava irretocável. Estava agora 
frente a frente com a diferença, assim como expõe Tomaz Tadeu da Silva (2000, p. 82): 

 
[...] a identidade está sempre ligada a uma forte separação entre “nós” e “eles.” Essa 
demarcação de fronteiras, essa separação e distinção, supõem e ao mesmo tempo, 
afirmam e reafirmam relações de poder. “Nós” e “eles”, não são, neste caso simples 
distinções gramaticais.  
 

A violência testemunhada na sala cor de rosa concretizava-se como um jogo de poder, em 
que demarcava-se o lugar do “eu” a serviço da segurança; e, do “outro” que servia ao crime. Em 
termos diferentes, o lugar de agentes e de visitantes. Ao discutir a relação que se tem com o outro, 
com a diferença, Carlos Skiliar (2003, p. 44) pondera que: 

 
[...] o outro irrompe, e nessa irrupção, nossa mesmice vê-se desamparada, destituída de 
sua corporeidade homogênea, de seu egoísmo; e, ainda que busque desesperadamente 
as máscaras com as quais inventou o outro, o acontecimento de irrupção deixa esse 
corpo em carne viva, torna-o humano. 
 

  Essa discussão entre o eu e a diferença, evocava e embasava binarismos que a princípio me 
incomodavam, sobretudo, os de gênero, pois em mim prevalecia a visão da misoginia, os 
sentimentos humanitários, a consciência da predominância de uma (in)sensibilidade masculina, 
dominadora, fundamentada na demonização e inferiorização do feminino, numa sala  cujos 
únicos personagens eram mulheres a serem partícipes da concretização da revista íntima.  

Não havia revista com os mesmos parâmetros para homens, deles não se suspeitava, 
como se a virilidade masculina pudesse ser afetada, caso carregassem objetos em suas entranhas, 
e tivessem de ser submetidos a uma inspeção íntima por homens. Na atmosfera repleta de 
masculinidades, um discurso era convergente, o corpo masculino não deveria ser tocado.  

 Nessas circunstâncias, os primeiros dias de trabalho foram, portanto, angustiantes, 
opressores. Sentia-me vigiada, não apenas pelos discursos masculinos, mas de mesmo modo pelo 
o olhar hierárquico5 das demais agentes, uma vez que tacitamente elas me cobravam, reclamavam 
de mim atitudes, teciam-me críticas, violavam minha subjetividade. Assaltava-me por vezes, a 
certeza de estar fora do meu lugar. Em que pese em pouco tempo não apresentasse o 
descontentamento e revolta dos primeiros momentos de trabalho na Penitenciária, quando 
assumia a condição de agente novata, e uma lenta transformação lançou seus sinais.  Nesse 
sentido Erving Goffman (1987, p. 24) descreve o recém-chegado em internatos:  

 
[...] o novato quando chega ao estabelecimento, traz consigo uma cultura (uma forma  
de vida e um conjunto de atividades, de direitos, deveres, costumes e hábitos) que era 
aceita sem discussão, até aquele momento, em sua situação normal e cotidiana. Esse 
pano de fundo sociocultural deriva geralmente do mundo e ambiente familiar do 
indivíduo, dando-lhe uma organização pessoal mais ou menos estável, uma certa 

identidade.  
O aparente choque de realidades narrado por Erving Goffman é segundo ele, sentido 

principalmente pelos internos, sendo as instituições totais classificadas por ele como as prisões, 
os hospitais, os conventos, os asilos, os manicômios, os quartéis entre outros espaços onde os 

                                                           
4 Para Lacan, a criança toma consciência de si, da existência de seu “eu, dissociando-se da figura de sua genitora, ao 
ver sua própria imagem refletida no espelho”. O que seria a primeira compreensão da subjetividade, onde a mãe 
ocupa um lugar diferente, do “outro”. Contudo, a visão dessa identidade pelo infante, apenas é possível em virtude 
desse outro, do reflexo no espelho que lhe é exterior. A identidade, dessa maneira seria ilusória, uma vez que 
dependeria do “outro” para sua própria afirmação.  
5 Em Vigiar e Punir, Michel Foucault (2008) considera que no acampamento militar perfeito, o poder é exercido pelo 
jogo de uma vigilância exata, em que cada olhar teria fundamental importância.   
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indivíduos permaneciam fechados por muros, segregados do meio social externo, gerando uma 
tensão entre o mundo doméstico e o institucional.   

Apesar disso, ele não chega a excluir totalmente seus dirigentes e funcionários, pessoas que 
paulatinamente são institucionalizadas, abandonando em grande medida seus modos de ser, 
pensar, agir e dizer o mundo em decorrência das tensões e disciplinamentos a que são submetidas 
em uma instituição total que: 

 
[...] pode ser definida como um local de residência e trabalho onde um grande número 
de indivíduos com situação semelhante, separados da sociedade mais ampla por 
considerável período de tempo, levam uma vida fechada e formalmente administrada. 
As prisões servem como exemplo claro disso (GOFFMAN, 1987, p. 11). 
 

  Ainda conforme Erving Goffman (1987), diferente do mundo externo, em uma 
instituição total existe a regulação de uma única autoridade, e todas as atividades da vida são 
realizadas no mesmo lugar, sob a companhia de muitas pessoas, os horários são controlados, 
regras formais explícitas são impostas, havendo poucos funcionários a dirigir o comportamento 
de grande número de pessoas. Essas devem tratar a minoria composta pelo corpo funcional, com 
muita deferência, sendo obrigatório o uso do tratamento “senhor” e “senhora”.  

Cria-se na instituição total, um ambiente sobremaneira tenso e regrado. A respeito disso, 
Michel Foucault (2008) apresentou um primoroso estudo. Contudo, ele foi além dos ambientes 
da clausura ou da cerca6 como assim denominou o exército, as escolas, as fábricas, os hospitais, as 
instituições fechadas em sua natureza. Nele a gênese do poder disciplinar dava-se por meio de 
detalhes, astúcias, minuciosamente, a saber: 

 
Forma-se então uma política de coerções que são um trabalho sobre o corpo, uma 
manipulação calculada de seus elementos, de seus gestos, de seus comportamentos. O 
corpo humano entra numa maquinaria de poder o que o esquadrinha, o desarticula, o 
recompõe (FOUCAULT, 2008, p. 119). 
 

Neste âmbito, na Penitenciária do Serrotão, é bastante ilustrativa, haja vista que trabalhar os 
corpos das visitantes, mantendo-os submissos, obedientes e ordeiros e, portanto, coagidos à 
disciplina imposta era necessário. E, era essa uma das prerrogativas mais importantes no trabalho 
das agentes penitenciárias que atuavam naquela enxovia, além da destreza para com o manuseio 
do espelho, já que ele era o objeto mais eficaz na vigilância da revista íntima.  Os dispositivos 
disciplinares, entretanto, partiam de dirigentes masculinos, eram eles quem decidiam a abordagem 
a ser sentenciada para quase todos os visitantes7, evidentemente que seguindo as prescrições do 
Estado. 

Por via diversa, creio que um outro método de controle disciplinar vivenciado pelos 
indivíduos na instituição penitenciária, eram as próprias tensões existentes a cada dia de trabalho. 
De sorte que o estado emocional era determinante na postura de cada funcionário.  Em tal 
contexto ocorria um processo de internalização dos códigos e linguagens utilizados no presídio, 
recolhida numa sala com dezenas de mulheres a fim de serem vistoriadas, tantas vezes apenas 
uma ou duas agentes conduziam a inspeção íntima. A tensão, a carga exaustiva de trabalho, a 
insalubridade, e o sacrifício de domingos8 inteiros dentro da unidade penitenciária, causava uma 

                                                           
6 Michel Foucault (2008) em sua obra Vigiar e Punir, afirma que as disciplinas funcionam como técnicas que fabricam 
indivíduos úteis, instalando-se em todos os setores sociais, nos mais produtivos, não somente naqueles cercados por 
muralhas. 
7 Alguns profissionais, como os advogados tinham garantidos em lei o direito de frequentar a unidade prisional em 
qualquer horário que lhes aprouvesse, conforme preceitua o art. 7º do Estatuto da ordem dos advogados do Brasil. 
Nesse caso, assinavam apenas o livro de registros com o número da carteira funcional. 
8 As visitas aos apenados na Penitenciária do Serrotão ocorriam durante quatro dias semanais, sendo: quartas, sextas, 
sábados e domingos. Às quartas-feiras ficavam reservadas para a visita íntima, nesses dias permitia-se apenas a 
entrada de esposas ou companheiras.  Nas sextas e domingos aconteciam as visitas familiares, tinha-se a entrada das 
mães, pais, irmãos e filhos, netos e demais familiares que desejassem solidarizar-se com seu parente recluso.  Não se 
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evasão sistemática de profissionais femininas. De minha parte, sem notar inseria-me ao contexto 
da sala cor de rosa, absorvia os diálogos com o espelho, aquilo que Goffman entende por 
mortificação, já que:  

[...] o indivíduo precisa participar de atividade cujas consequências simbólicas são 
incompatíveis com sua concepção do eu. Um exemplo mais difuso desse tipo de 
mortificação ocorre quando é obrigado a executar uma rotina diária de vida que 
considera estranha a ele – aceitar um papel com o qual não se identifica (GOFFMAN, 
1987, p. 23). 
 

Na sala da revista íntima, em pouco tempo já não sabia o que pensar, em que acreditar, 
meus ideais se aturdiam nos reflexos advindos do espelho utilizado no procedimento de vistoria 
íntima, cerravam-se minhas convicções e verdades, enquadradas pelas paredes cor de rosa, em 
meio à sucessão de olhares, de mulheres enfileiradas, de corpos desnudos, de corpos fardados, de 
excrementos espalhados pelo chão, odores, vozes, tilintar insistentes de detectores de metais, 
sussurros e silêncios, nos dias fervilhantes de visita aos apenados. Com efeito, parecia vital 
ajustar-me. Cabia a agente penitenciária, mediante a vistoria ginecológica, invasiva, identificar 
entre as visitantes, aquelas que levavam objetos proibidos. Uma violência de largos reflexos, em 
que o direito a privacidade e a intimidade eram cassados. Sendo as mulheres inspecionadas 
coletivamente. 

Nos campos de concentração de acordo com Annette Becker (2011) seus internos 
passavam pelo processo de perda da identidade, tornando-se números, ao passo que no Serrotão 
as visitantes tinham todas uma identidade em comum, eram parentes ou mulheres de presos, o 
que lhes conferia uma importância negativa, mais do que isso, uma anulação do eu, que remetia 
de certa forma para além da criminalização, para a desumanização. Impossível, entretanto, não 
vislumbrar aproximações entre a rotina da revista íntima e determinadas cenas dos campos de 
concentração descritos por Becker, de sorte que tornar-se um número ou um familiar de preso e 
acima de tudo, uma mulher de preso, excluía qualquer outra identificação. Fagulhas de um campo 
de concentração. Senão vejamos: 

 
[...] no campo de concentração tudo é coletivo, impossível estar só, nem para dormir, 
nem para trabalhar, nem para satisfazer a menor necessidade corporal: todos estão 
sempre juntos, sempre sob o olhar dos outros, promiscuidade e ultraje ao pudor, nos 
odores e nos gritos (BECKER, 2011, p. 424). 
 

No local reservado a revista íntima, também não se sabia o que era pudor, as mulheres 
juntas, corpos femininos desnudos, preenchendo toda a extensão da sala, idosas e jovens, 
seguiam o mesmo ritual todas as semanas, quando se despunham a visitar seus entes condenados. 
A maioria não questionava o procedimento nem se lamuriava, sabia que a negativa implicava na 
proibição da visita, e estava sempre ansiosa demais para ver seu familiar. 

As mulheres que chegavam pela primeira vez, estranhavam, mostravam indignação, certa 
revolta, mas logo entendiam que o cárcere tinha suas leis, que nada exibiam de semelhante com 
as normas constitucionais apregoadas no mundo exterior. Em nome do interesse de todos, ou 
seja, da segurança o sacrifício para as centenas de visitantes era justificado. 

Por outro lado, os discursos masculinistas9 de caça as “mulas” fomentavam-me o desejo 
de ser a profissional ideal, corajosa como aparentavam serem algumas de minhas colegas. Era 
necessário provar para o Sistema e par mim mesma, a minha capacidade, obtendo o 
reconhecimento por meus feitos, o respeito de meus pares e das visitantes, bem como a 

                                                                                                                                                                                     
excluía, porém a visita da esposa ou companheira. Já aos sábados à visitação tinha a finalidade de promover a 
assistência familiar aos presos isolados dos demais, por razão de segurança, exclusivamente nesse dia, o início era ás 
12 (doze) horas e findava às 16 (dezesseis) horas. Às quartas, sextas e domingos, o tempo de permanência para as 
visitas era de oito horas, não podendo exceder-se esse limite. Às 08(oito) horas os portões eram abertos e dezesseis 
horas todas as visitas deveriam deixar a unidade prisional sem qualquer ínfimo atraso. 
9 Discurso masculino que coloca o feminino num lugar de inferioridade, que lhe empresta um viés negativo, termo 
extraído do livro Homens traídos e práticas de masculinidade (2016) da autoria de Eronides Câmara de Araújo. 
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competência na execução do trabalho e na imposição da disciplina. O sistema penitenciário não 
admitia servidores covardes, e atribuições da função competiam exatamente em preservar a 
ordem e a disciplina. Em se tratando das agentes do Serrotão era necessário exercer tais 
prerrogativas na sala de revista íntima. 

No exercício do trabalho, criava-se um maniqueísmo, onde o mal estava em meio aos 
apenados e seus visitantes. Com isso, uma espessa cortina imaginária separa as agentes de 
segurança penitenciária das mulheres que visitam o Serrotão. Em face dessa cortina não se 
vislumbrava a prática de uma revista humilhante, vexatória, violenta, mas operadoras da lei 
cumprindo seu honroso papel contra potenciais criminosos que se misturavam “a mulheres de 
presos”, “parentes de presos”, pessoas em quem não se podia ter confiança. Ou seja, demarcava-
se o lugar da identidade e da diferença, do “eu” e do “elas”, e em minhas mãos portava uma outra 
identidade. Nessa direção, Stuart Hall (2000, p.109) defende que 

 
[...] é precisamente porque as identidades são construídas dentro e não fora dos 
discursos que nós precisamos compreendê-las como produzidas em locais históricos e 
institucionais específicos, no interior de formações específicas e práticas discursivas 
específicas, por estratégias e iniciativas específicas. Além disso, elas emergem no 
interior do jogo de modalidades específicas de poder. 
 

Nesta perspectiva, o espelho me mostrava como corpo da penitenciária, a farda era agora 
a minha pele, um invólucro que não conseguia romper, ela era também território que marcava e 
demarcava os meus sentidos. Percebia-me superior, pessoas bem mais idosas me tratando por 
“senhora” e uma sensação de poder a me atravessar, pela primeira vez na vida, chamava a 
atenção das pessoas ao invés de pedir-lhes atenção, ameaçava-as com sanções por eventuais 
quebras de disciplina, impunha-lhes a nudez causadora da vergonha, da humilhação, tida como 
necessária à preservação da segurança. A farda ressignificava o meu modo de agir perante as 
visitantes, era meu simulacro de autoridade, o que em certo sentindo coaduna-se com o que 
expõe Peter Stallybrass (2008), ao vislumbrar que as coisas vão adquirindo vida própria, 
tornando-se materiais com significados simbólicos, por isso as memórias e as relações sociais 
seriam amplamente corporificadas. A farda me ajudava a forjar um comportamento altivo, 
disciplinador, que despida dela, talvez eu jamais conquistasse. 

Com o passar dos dias, não via abusos na prática daquele ofício, mas tão somente a 
necessidade de se promover a segurança combatendo as condutas criminosas. Nesta sorte, Michel 
Foucault (2008) descreveu a postura do soldado, do homem máquina, o homem enquanto objeto 
fabricado e corrigido pelo poder.  

Dessa forma, o ser e o agir do “bom” agente penitenciário apresentava suas regras de 
abordagem e atuação, visto que a fala tornava-se impositiva, o corpo ereto, a cabeça erguida, o 
olhar fixo e fulminante, os dedos muitas vezes em riste, o timbre de voz elevado. Condutas 
próprias de uma autoridade que devia se fazer ver, valer e temer. Como nos diz Michel Foucault 
(2008, p. 117), 

[...] fez-se a máquina de que se precisa; corrigiam-se aos poucos as posturas; lentamente 
uma coação calculada percorre cada parte do corpo, se assenhoreia dele, dobra o 
conjunto, torna-o perpetuamente disponível, se prolonga, em silêncio, no automatismo 
dos hábitos [...]  
 

Adotar tais posturas era condição indissociável para a realização do trabalho de modo 
satisfatório, sempre com destemor. Impor o medo, sem nunca dele experimentar. No local da 
revista íntima, escamotear as fragilidades, mostrar-se combativa contra as práticas criminosas no 
interior da instituição. Ledo engano, por conseguinte, imaginar que o poder disciplinar restringia-se 
aos reclusos e suas visitas. Ele também perpassava os corpos e mentes dos servidores públicos 
que diuturnamente ali atuavam, mudava seus gestos, posturas, posicionamentos, permitindo 
existir, um antes e um depois da realidade prisional. 
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Para Julita Lemgruber (1999), as prisões funcionam aviltando e lançando estigmas, 
marcando a todos que por ela tiveram algum tipo de passagem, sendo assim impossível passar 
por uma prisão e dela sair ileso, sem cicatrizes, questão que abrangeria a todos indistintamente, 
inclusive funcionários, visitantes e pesquisadores. A mercê disso, sentia declinar minha 
humanidade e tornando-me peça na engrenagem que dava movimento ao sistema penitenciário. 
Em contrapartida, ao encontrar visitantes à rua, tomava consciência de ser impotente, na maioria 
das ocasiões, desnecessário era o encontro, pois pressentia erguer-se a minha volta um panóptico10 
que “[...] graças a seus mecanismos de observação, ganha em eficácia e em capacidade de 
penetração no comportamento dos homens; [...]’’ (FOUCAULT, 2008, p. 169) entendia-me 
aprisionada mesmo em liberdade”.      

A sensação de estar sendo observada, sem perceber por quem, de ter meus passos 
controlados, exposta aos olhares e possíveis emboscadas, faziam transparecer minha humanidade 
tornando-a tão desnuda quanto as mulheres no interior da sala cor de rosa choque.  

No espaço público eram elas quem me inspecionavam e que estavam atentas para minhas 
condutas. Despida da autoridade que os muros do presídio me asseguravam e que a farda me 
fazia ostentar, era no meu cotidiano, na rua, na feira livre, no centro da cidade, nos consultórios 
médicos, no shopping, supermercados, nos shows, e em todos os lugares destinados ao público, 
que minha força sedia lugar a uma fragilidade aterradora. Evidenciava que a onipotência da 
autoridade era falseada, tênue, algo parecido com uma deusa que lançada à terra dos humanos se 
torna também mortal. 

O panóptico a desvendar meus segredos, minha intimidade, a afirmar que eu tinha 
família, mãe, irmãos, endereço, uma vida fora do presídio, uma vida que podia facilmente ser 
desfeita. Numa dimensão subjetiva a privação de liberdade me era imputada, não no 
encarceramento, na perda do direito de ir e vir propriamente dita, no fechamento em muros e 
celas, mas no receio de certos locais públicos, sentia então parte dos meus movimentos ceifados.  

Com isso, a farda que dentro da penitenciária usava enquanto símbolo de autoridade e 
deferência, na rua me expunha a situações de perigo, me constrangia, preferia mantê-la guardada, 
escondida. O Serrotão como um cárcere que se estendia também para seus carcereiros, no 
entanto perpétuo, pois mesmo para quem havia deixado o sistema, a identidade de agente era um 
carimbo, uma marca, estigma tatuado no corpo, impossível de ser apagado. 

Em síntese fora do Serrotão desvanecia meu viés de autoridade, de máquina e, em vão 
procurava fugir do labirinto que me tomava a liberdade. Derretiam-se minhas asas de cera11. O 
sol da liberdade não podia ser alcançado. Ser agente penitenciária, significava pois, o convívio 
entre dois mundos, por entre os muros agenciava a revista e com isso, a segurança da unidade 
penitenciária. Fora deles, sentia-me insegura, desprotegida, aprisionada. Vivia o paradoxo, a 
antítese, no espaço medonho do sistema, temido e rejeitado pela sociedade esquecia meu lado 
perecível, estava entre meus pares, os profissionais da segurança pública. O ambiente prisional, 
então revigorava-me. Armada contra inimigos, contra os olhares que me esquadrinhavam de 
maneira microscópica. Não sentia-me mais humana, nem via humanidade nas visitas que ali se 

                                                           
10 Michel Foucault, no livro Vigiar e Punir (2008) apresenta o Panóptico, um modelo de prisão criada por Bentham em 
1787, que a princípio implicou em um modo disciplinar levado a efeito em diversas instituições. Sua singularidade 
estava na estrutura física que tornava possível uma vigilância total dos internos, facilitando o alcance das disciplinas. 
O nível de observação era tão invasivo, que desnecessário se fazia a força, para impor obrigações aos condenados. 
Estes findavam por internalizar a disciplina, tornando-se submissos a ela. Os mecanismos de observação do Panóptico 
penetram e orientam o comportamento humano. Ninguém dele pode escapar, nem mesmo seus vigias, pois eles 
também são vigiados. Nessa altura o Panóptico é uma estrutura que cerca os indivíduos onde quer que eles estejam, 
não restringindo-se meramente a uma estrutura física. 
11 Segundo a mitologia grega, Dédalo foi um inventor de grande talento, que construiu para si e para seu filho Ícaro, 
asas que lhes dariam a capacidade de voar semelhante aos pássaros. O objetivo de Dédalo era fugir do labirinto onde 
ele e Ícaro por ordem do rei, estavam aprisionados. Todavia as asas eram unidas ao corpo por cera, esquecendo 
desse fato, Ícaro se aproxima do sol, tendo as asas derretidas, o que rapidamente o lança a morte. 
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encontravam com religiosidade. Voltava ao meu caráter maquinal. Em muitos espelhos restaria 
estilhaçada a minha face. 

Entretanto, ocupar a função de agente de segurança penitenciária feminina, era mais que 
confrontar-se com a luz cristalina e por vezes embaçada dos espelhos.  Nessa perspectiva 
direcionei o olhar, para nuances sentidas no dia de visitas em sua plenitude, em espaços que o 
espelho não reproduzia, e que as paredes cor de rosa da sala de revista não podiam trancafiar; um 
olhar de historiadora contemplando as sensibilidades dos dias de visitas na Penitenciária do Serrotão.  

 
CONCLUSÃO 
 

Problematizar minha experiência, enquanto Agente de segurança penitenciária, no local 
onde a revista de natureza íntima em mulheres ocorria em seu limiar de entrada, resvalando o 
corpo feminino ao cadafalso das arbitrariedades, subjetivando-o enquanto gênero astucioso e 
dissimulado, uma vez que para o ideário masculinista somente visitantes do sexo feminino 
premeditariam a utilização de seu próprio corpo para transporte de objetos proibidos como 
drogas e celulares. Destarte, a segurança emergia como justificativa para a inspeção do corpo 
feminino. Inspeção, que se fazia valer através de uma linguagem repleta de enunciados 
depreciativos conjugados com série de práticas disciplinares que findavam por controlar e 
institucionalizar as mulheres que se encontravam naquela enxovia, fosse como visitantes, para 
quem a inspeção se destinava ou como profissionais realizadoras do sinistro trabalho. O que 
aparentemente se constituía como uma antítese, passou a ser corriqueiro em meu cotidiano, 
sentia-me segura no interior da unidade prisional e insegura, ameaçada fora dela. O local que 
reservava medo, terror para grande parte da sociedade, de chofre tornou-se meu porto seguro, 
mesmo sendo ele um barril de pólvora.  
  No que concerne ao ato da revista íntima em si, além de disciplinar, e institucionalizar, possuía 
um viés misógino, pois sujeitava o corpo feminino a toda sorte de humilhações, colocando-o sob 
o véu da suspeição, submetendo-o a uma condenação antecipada e precipitada. Por outro lado, os 
homens que visitavam o presídio do Serrotão, eram isentados de quaisquer suspeitas, como se o 
fato de ser homem por si só, representasse argumento suficiente para que a revista nos mesmos 
moldes em seu corpo, jamais fosse sequer cogitada. 
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“BELA, RECATADA E DO LAR”: DISCURSOS SOBRE O IDEAL DE 
COMPORTAMENTO FEMININO NA REVISTA ERA NOVA (PB, 1920). 

  
Adriana Augusta Beltrão 1 

Alômia Abrantes2 

 
Resumo: O ideal de mulher da década de 1920 no Brasil era ditado especialmente pela imprensa, 
que se apresentava como lócus não apenas de informação, mas também de instrução para se 
aprender a viver em sintonia com o que se preconizava como moderno sem, entretanto, perder 
referências caras à tradição. Na Paraíba, a revista Era Nova (1921-26), mais precisamente em uma 
sessão com o título “Cartas de Mulher”, escrita por Violeta, procurava “auxiliar” as mulheres a 
alcançarem um ideal de feminino, fosse oferecendo dicas de comportamento, de como se 
relacionar e expressar as emoções, ou criticando posturas contrárias, como as das feministas 
(sufragistas), a fim de fazer com que as mulheres adequassem seus sentimentos e suas 
corporeidades a um certo projeto de civilidade, que considerava como crucial o casamento e o 
investimento na vida familiar para o progresso social. Neste trabalho, buscamos analisar como 
esses discursos procuravam afetar as mulheres da época, particularmente as de uma camada 
média urbana e letrada, constituindo aspectos e significados históricos imbricados nas relações de 
gênero. Para tal, apoiamo-nos nas discussões que aproximam o campo da história das mulheres e 
dos estudos de gênero, procurando contribuir para uma leitura, através da imprensa, dos códigos 
culturais que então constituíram significados sobre o comportamento e as maneiras de “ser” e 
sentir que historicamente demarcam fronteiras e instituem desigualdades entre mulheres e 
homens. 
               
Palavras-chave: Mulheres, sentimentos, imprensa. 
 

Recentemente vimos ganhar força no Brasil a expressão “bela, recatada e do lar” Tal 
tríade de adjetivos foi o título de uma matéria dedicada ao perfil de Marcela Temer, esposa do 
então vice-presidente do Brasil, Michel Temer, publicado pela revista Veja, em sua versão digital.. 
Em um contexto em que crescia no país os rumores e forças que pediam pelo impeachment da 
primeira mulher a ocupar o cargo máximo do país, Dilma Roussef, contrastando inclusive com o 
perfil político e de mulher pública que esta representava, a matéria e o seu título causaram muita 
polêmica.3 Entre zombarias, críticas ferrenhas, mas também aplausos, a expressão fez ecoar 
muitas opiniões a respeito, em especial, vozes de resistência contra uma imagem normativa e 
carregada de discriminações quanto aos lugares sociais ocupados pelas mulheres. Imagem esta 
que configura um ressoar de significados que historicamente têm estado em cena, contrastando 
com toda luta e avanço das conquistas sociais do feminismo. Imagem que, por exemplo, 

                                                           
1 Graduanda em História. Bolsista no projeto PIBIC: “Cartas de Mulher: discursos do feminino e do feminismo na 
Era Nova (PB, 1920)”, orientado pela professora Dra. Alômia Abrantes. 
2 Doutora em História e Professora do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em Serviço 
Social da Universidade Estadual da Paraíba – UEPB. 
3 “Bela, recatada e do lar”, acessível em: https://veja.abril.com.br/brasil/marcela-temer-bela-recatada-e-do-lar/. 
Ùltimo acesso em junho de 2018.  
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encontramos sendo (re)vigorada nos discursos da imprensa no início do século passado, mas 
notadamente nos anos 1920, para onde aqui voltamos nosso olhar.  

Recortamos esse olhar para a Parahyba do Norte, que nas primeiras décadas do século 
XX experimenta as tensões entre o projeto modernizador anunciado pela República e as 
permanências de posturas mais tradicionais e conservadoras, anunciando muito deste embate e 
mesmo criando-o através da imprensa _ ela própria representando a ruptura de “velhos tempos”. 
Nesse momento, algumas páginas de jornais e revistas abrem-se para as vozes de mulheres, como 
também estas se tornam alvo mais constante de temas dos mais variados textos que os homens 
ali publicam. Buscando compreender o porquê elas passam a ser tão mais visíveis naquele 
contexto e atentas mais particularmente ao espaço que ocupam na revista ilustrada Era Nova, 
chamou-nos atenção uma seção regular de crônicas intitulada “Cartas de Mulher”, assinada por 
Violeta, muito possivelmente um pseudônimo, que nos instiga a pensar se se tratava de uma 
autora ou de autor, já que era prática comum no período o uso deste tipo de artifício para 
preservar ou mesmo “brincar” com a autoria.  

A revista Era Nova (1921-26), periódico editado na Parahyba do Norte, que se 
apresentava como órgão literário e noticioso, abrigava textos de autores e autoras, embora destas 
em menor proporção, de várias localidades do país, e projetava-se com o uso largo de fotografias, 
especialmente de retratos de mulheres ilustrando suas páginas. Ao longo da Revista podemos 
encontrar assuntos do cotidiano, novidades em geral e vários discursos conservadores acerca do 
comportamento feminino, mas decerto nenhum tão direto quanto a seção Cartas de Mulher, de 
Violeta. O tema principal dessas “cartas” era, pois, o comportamento nomeado como feminino, 
como ele se apresentava e/ou como deveria idealmente ser expresso. Procuramos então observar 
como esses discursos eram tecidos de modo a tentar consolidar uma reprodução de códigos 
sociais para traçar formais ideais da aparência e do comportamento das mulheres, do modo de se 
vestir e/ou de se relacionar, inclusive, instruindo-as a como sentir e expressar os sentimentos.4  
 
Sobre as mulheres que escrevem e que são escritas 

 
A década de 1920, como se sabe, foi marcada por uma dinâmica mais forte do processo 

modernizador advindo com a República no Brasil, trazendo novidades em vários campos da vida 
econômica e social, mas também e por isso mesmo, sendo marcada pelos embates entre o 
tradicional e o moderno. Com ritmos diferentes, as várias regiões do país tentavam adequar-se 
aos “novos tempos”, expressos em projetos de urbanização, modernização do comércio e das 
atividades de produção, com a emergência de novos valores. O mesmo ocorrendo na Parahyba 
do Norte: 
 

Assim, na Parahyba do Norte, tal como em outras cidades brasileiras na década 
de 1920, ilumina-se um cenário da convivência entre o tradicional e o moderno. 
Convivência conflituosa, decerto, mas que vai sendo administrada no cotidiano 
da população entre o fascínio exercido pelo progresso e o receio de que este, à 
revelia do passado, instaure um mundo de valores completamente diferentes. 
(ABRANTES, 2016, p. 161) 

 

Dentre esses valores diferentes encontramos aqueles que ganhavam visibilidade com a 
luta das mulheres, que reivindicavam direitos, participando da chamada primeira onda do 
feminismo no Brasil. Este feminismo, embora fosse mais moderado se comparado ao que 
acontecia na Inglaterra e nos Estados Unidos, inspirava as mulheres brasileiras a tomarem ciência 
de que poderiam trabalhar, estudar e ter voz, através do voto, principalmente (PINTO, 2003). 
Além disso, com a recente industrialização, as mulheres passaram a trabalhar mais no meio 

                                                           
4 Este artigo vincula-se ao Projeto de Iniciação Cientifica intitulado “Cartas de Mulher: discursos do feminino e do 
feminismo na Era Nova (PB, 1920)”, orientado pela professora Dra. Alômia Abrantes, cota PIBIC/UEPB 2017-18.  
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urbano e levadas, dadas as desiguais condições de trabalho, a pensarem nos seus direitos. O 
movimento feminista pode ser caracterizado como um movimento de luta pelos direitos sociais 
das mulheres, que é marcado por descontinuidades e que está sempre em movimento; desde a 
Revolução Francesa temos casos de mulheres lutando em busca desses direitos nos mais diversos 
âmbitos, mas ainda há uma busca por uma maior unificação do movimento, ao mesmo passo em 
que há uma renovação das reivindicações para que cada mulher seja representada nele e por ele, 
respeitando-se e considerando-se as diferenças de classe, etnia, sexual, etc, o que vem a pluralizar 
as reivindicações e faces do movimento. (PINTO, 2003; GONÇALVES, 2016) 

No Brasil, o feminismo teve foco inicial nos direitos políticos e foi bastante 
personalizado. Como Céli Regina Jardim Pinto (2003) fala em seu livro Uma história do feminismo no 
Brasil, o primeiro nome de mais destaque foi o de Bertha Lutz, que utilizou de sua influência 
intelectual e financeira para liderar o que ficou conhecido como “feminismo recatado”, mas que 
utilizando a tática de não confrontar, conseguiu muitos direitos para as mulheres, como a criação 
da Federação Brasileira para o Progresso Feminino, que visava direitos políticos e sociais para as 
mulheres. Também organizou o I Congresso Internacional Feminista no Rio de Janeiro, além de 
representar o Brasil em outros congressos feministas mundo afora.  

Ao tempo que essa primeira onda do feminismo dava os seus primeiros passos no Brasil, 
a oposição a ela ocorria a passos largos e o papel da imprensa em relação a isso foi difuso e 
contraditório, porém, acreditamos, crucial para as conquistas das mulheres, pois mesmo que 
periódicos abrissem espaços para a repreensão, nesta mesmo também observamos as práticas de 
avanço e resistências, como também ocorriam a publicização de escritas que apoiavam a luta dos 
direitos das mulheres no Brasil.  

Ao falar sobre escrita, vale ressaltar que a história das mulheres tem sido majoritariamente 
escrita por mulheres. E dentre as fontes privilegiadas que a tornaram possível e que são para este 
campo um alicerce, como coloca Lisly Gonçalves (2006), está a própria escrita das mulheres, 
especialmente em romances, cartas, documentos pessoais, etc. A partir de meados do século XIX 
no Ocidente, encontramos também os textos impressos, principalmente periódicos, que 
trouxeram à público as escritas que ficavam no silenciamento das gavetas, pois como lembra 
Perrot (2007, p.97), a escritura das mulheres “ficava restrita ao domínio privado, à 
correspondência familiar ou à contabilidade da pequena empresa”. Se isso já não era fácil, 
publicar, como destaca a mesma autora, era ainda mais difícil e muitas vezes demandou o uso de 
pseudônimos como tática para dizer mais livremente o se que pensava ou mesmo para garantir a 
ocupação de um espaço que era privilégio masculino.  

Gonçalves (2006) ainda acrescenta que ao escrever e publicar, mesmo que por trás de um 
pseudônimo, muitas mulheres tinham sua inteligência ofendida ao serem colocadas de forma 
inferior aos homens, e apesar de escrever, a inteligência foi tida como uma característica 
masculina por muito tempo; algumas autoras como Virgínia Woolf utilizaram pseudônimos, o 
dela em especial que era chamado de Falcão Afável, era bastante criticado. Mas isso fez de 
Virgínia uma mulher que abriu muitas portas para outras mulheres, tanto para o avanço do 
interesse feminino pela literatura como para os direitos das mulheres, principalmente ao defender 
que as tarefas domésticas e a vida de mãe tomavam muito o tempo das mulheres, e que por isso 
os homens tinham mais oportunidades de escrever e publicar, sendo assim mais do que 
necessário o acesso das mulheres a educação.  

Essa dificuldade de exercer uma voz pública e ocupar os espaços públicos como a da 
autoria e da publicação na modernidade reflete, pois, a dicotomia entre os gêneros masculino e 
feminino associada à da demarcação dos espaços. Como explica Maria Izilda Matos:  

 
Foi, portanto, no contexto de uma herança vitoriana que se 
construiu o dualismo público/privado, reafirmando o privado 
como espaço da mulher e representando-a como vítima de sua 
própria natureza, ao destacar a maternidade como necessidade e o 
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espaço privado como locus de realização das potencialidades 
femininas  (MATOS, 2000, p. 20) 

 

A marcante dicotomia público/privado fazia com que a mulher que transitasse pelos 
espaços públicos ou se mostrasse fora de casa sem seguir estritamente os códigos de discrição de 
vestir-se, expressar-se, comportar-se, costumeiramente fosse repreendida como uma afronta à 
família patriarcal e aos que os conservadores da época chamavam de natureza feminina. Para 
estes conservadores, como afirma Roquete (1997, p 389), “o refinamento no luxo e vaidade das 
mulheres é um sinal infalível da decadência dos costumes, e quase sempre de grandes desastres na 
ordem social”. 

Na ocupação desses espaços públicos no Brasil, não à toa, um dos primeiros em que as 
mulheres no início do século XX conseguem se formar e trabalhar é o do magistério. Com a 
expansão das escolas primárias muitas mulheres foram se tornando professoras, profissão que 
mais facilmente associava-se às atividades maternais. Ou seja, a construção desses espaços foi se 
configurando de uma forma em que as mulheres deixavam de ser uma figura estritamente do 
espaço da casa, mas que continuavam em espaços delimitados ao que não afetaria o que se tinha 
como natureza feminina.  

Na Parahyba do Norte da década de 1920, com a modernização surgindo e trazendo 
novas tendências de moda diretamente da Europa, as mulheres passaram pouco a pouco a 
reivindicar e praticar a ocupação de alguns espaços públicos, como espaços profissionais, de lazer 
e sociabilidade, e isso não foi bem visto pela sociedade. Desde a roupa até o corte de cabelo, o 
tradicional entrava em conflito com o moderno. Além disso, algumas mulheres que simpatizavam 
ou até mesmo iam contra o ideal de comportamento da época, nomeadas como feministas, vão 
protagonizar uma série de críticas dirigidas a elas, pelos que, como demonstra Vitória Diniz de 
Souza (2017), as consideravam como grave ameaça à ordem social, procurando desqualificá-las 
através da imprensa, tentando, por exemplo, retirar delas a credibilidade ao chamá-las de 
“megeras”, “virago”, “ridículas”, “opositoras dos homens”, entre outros. 

Olhares assim eram e ainda são recorrentes nas maneiras de qualificar as mulheres e as 
imagens do feminismo e do feminino neste contexto e mesmo ao longo da história. Por isso 
também é importante frisar que o modo como as mulheres eram representadas em discursos e 
imagens contribuiu bastante para que as mulheres fossem silenciadas pela história, tendo sempre 
que obedecer a um padrão, sem serem questionadas sobre as suas vontades antes, como explica 
Perrot: 

 
Podemos nos perguntar sobre a maneira pela qual as mulheres viam e 
viviam suas imagens, se as aceitavam ou as recusavam, se se 
aproveitavam delas ou as amaldiçoavam, se as subvertiam ou se eram 
submissas. Para elas, a imagem é, antes de mais nada, uma tirania, por 
que as põe em confronto com um ideal físico ou de indumentária ao 
qual devem se conformar. (Perrot, 2007, p. 25) 

 

Além disso, a maioria dos discursos sobre as mulheres eram escritos por homens, pois 
elas tiveram acesso à educação tardiamente; Perrot critica esses discursos, dizendo que  

 
Em compensação existe uma abundância, e mesmo um excesso, de 
discursos sobre as mulheres; avalanche de imagens, literárias ou 
plásticas, na maioria das vezes obra dos homens, mas ignora-se quase 
sempre o que as mulheres pensavam a respeito, como elas as viam ou 
sentiam. (Perrot, 2007, p. 22) 

 

Como já dito, esses discursos e imagens sobre as mulheres também estavam na imprensa, 
e estes veículos de informação usavam e ainda usam do seu caráter pedagógico para delimitar o 
que as mulheres deviam fazer, sobre o que deviam ler, entre outros. Na imprensa paraibana, 
incluindo a revista Era Nova, que usamos como fonte de estudo, eram explorados vários temas, 
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mas nem todos eram voltados para as mulheres, por exemplo o progresso econômico, as grandes 
mudanças no estado, entre outros, se direcionavam apenas para o público masculino. Para as 
mulheres, os assuntos se limitavam a moda, algumas fotos de moças da elite paraibana que 
trajavam as vestes mais modernas, e apenas assuntos que fossem tratar de beleza. Esses assuntos 
não eram escolhidos aleatoriamente, e auxiliavam no que a sociedade queria que as mulheres 
fossem, como explica Ana Paula Goulart Ribeiro (2007),  

 
 Na confluência de diferentes formações discursivas – liberal, republicana, 
abolicionista, positivista, médico higienista, dentre outras – era construída 
discursivamente a imagem da mulher-esposa-mãe burguesa, cuja educação era 
condição necessária para que pudesse ser responsável pela higiene e moralização 
do lar e pela regeneração dos costumes, condições necessárias para o 
desenvolvimento do país. Para tal, no entanto, era necessário redefinir e 
reajustar a conduta da mulher aos novos tempos. A imprensa feminina, ecoando 
as vozes reformadoras, construiu discursos normatizadores de sua conduta no 
lar, na educação dos filhos e na formação da sociedade. (RIBEIRO, 2007. p. 63) 

 
A “Era Nova”: imprensa e a visibilidade de uma história das mulheres 

 
Ao escolher uma fonte impressa para a pesquisa, com base em periódicos como no caso 

da Era Nova, é preciso refletir que esse tipo de fonte passou muito tempo sem ser considerado 
fonte para a história, pois por muito tempo apenas os documentos oficiais eram utilizados para se 
produzir a história, e só com a renovação dos temas de pesquisa histórica, principalmente pelos 
Annales e a História Cultural, se tornou possível produzir um trabalho com a temática do 
feminismo, história das mulheres, e as perspectiva de gênero. Sobre essa resistência ao uso da 
imprensa como fonte, explica Carla Bassanezi Pinsky 

 
Estabeleceu-se uma hierarquia qualitativa para qual o especialista deveria estar 
atento. Nesse contexto, os jornais pareciam pouco adequados para a 
recuperação do passado, uma vez que essas “enciclopédias do cotidiano” 
continham fragmentários do presente, realizados sob o influxo de interesses, 
compromissos e paixões. Em vez de permitirem captar o ocorrido, dele 
forneciam imagens parciais, distorcidas e subjetivas. (PINSKY, 2015, p. 112) 

 
 Enfim, é na década de 1970 que o jornal se tornou fonte histórica de forma mais 
legitimada, e isso já era uma abertura para as várias possibilidades de estudos que seriam 
produzidos pela História, principalmente a História Cultural. Além disso, com a renovação do 
marxismo através da obra, escrita em 1966, “A história vista de baixo” de E. P. Thompson e o 
reconhecimento dos elementos culturais, pode-se estudar sobre mulheres, jovens, cotidiano, o 
inconsciente, entre outros. 
 Ao fazer uma análise de uma revista, é preciso analisar como historiador(a), que tipo de 
revista estamos utilizando como fonte na nossa pesquisa. A revista Era Nova, dado os elementos 
finos que continham na fabricação de suas folhas, a forma como era escrita e por onde circulava, 
pode-se dizer que era uma revista para a elite paraibana, e para além disso, a Era Nova conta com 
diversos conteúdos, imagens e anúncios que também devem ser levados em conta para perceber 
que tipo de documento está sendo analisado. Inaugurando na Paraíba a fase dos periódicos 
ilustrados, demonstrava se adequar a vida urbana como outros periódicos similares no Brasil já o 
tinham feito. As ilustrações – fotos, charges, desenhos - tornaram-se mais interessantes não só 
para aqueles que sabiam ler, e com isso também se tornou bastante importante na imprensa da 
década de 1920, como explica Pinsky:  

 
O advento da ilustração foi essencial para o impulso e a diversificação do 
impresso periódico, ainda mais em um país onde o rarefeito público leitor, que 
incluía um modesto contingente feminino, avançava lentamente “entre os 
anônimos leitores de folhetins e os assíduos frequentadores de teatros, 
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circulavam intelectuais, homens de letras, estudantes, jornalistas, algumas sinhás-
moças e até velhotas capazes de leitura”. (PINSKY, 2015, p. 134) 

 
Este é então o caso da nossa fonte principal, a revista Era Nova. Ilustrada, com vasto uso 

de fotos em suas páginas, editada em papel couché, com uso de cores, inclusive, anunciava no 
estado uma renovação técnica quanto aos periódicos. Mas, apesar da ideia de mudança expressa 
em seu título e em suas qualidades impressas, ainda era arauto de muitas ideias conservadoras, 
que representavam a elite letrada da Paraíba. Apesar do apelo ao público feminino e de abrir suas 
páginas a textos escritos por mulheres, nela pode-se encontrar fartamente duras críticas àquelas 
que não correspondiam aos ideais estabelecidos e ao feminismo, bem como de instruções de 
como as mulheres deveriam se portar na sociedade.  

A Era Nova foi uma revista que circulou na década de 1920, mais precisamente de 1921 a 
1926 5, inicialmente na cidade de Bananeiras e posteriormente na capital Parahyba do Norte. A 
Revista tratava sobre o cotidiano, o progresso e a modernidade que chegava a Parahyba do 
Norte; também possuía alguns espaços mais específicos, como por exemplo a sessão “Cartas de 
Mulher”, onde Violeta escrevia procurando dirigir-se a um público feminino de forma a orientar 
como seria o ideal de comportamento, de beleza e de sentimentos que as mulheres deveriam ter. 
Este perfil adotado por Violeta já não era novidade na imprensa, existindo inclusive na década 
anterior uma seção de mesmo nome, assinado também por um pseudônimo feminino, Iracema, 
na Revista da Semana, editada no Rio de Janeiro. Embora não fizessem parte diretamente de uma 
imprensa feminina, estavam próximas das práticas que vão caracterizá-la, desde a metade do 
século XIX, como explica Ribeiro:  

 
Desde a segunda metade do século XIX configura-se um espaço discursivo de 
fala às mulheres na imprensa em nosso país. É nesta época que surge no Brasil, 
a exemplo do que já tinha ocorrido na Europa, a imprensa feminina, onde, 
juntamente com figurinos, receitas culinárias, contos e folhetins, foi colocado 
em circulação, dentre outros, o discurso dos reformadores sociais, que passaram 
a delinear e a organizar no imaginário um modelo de comportamento para a 
mulher urbana, tendo como base sentido socialmente instituídos sobre seu papel 
como moralizadora na família e na sociedade. (RIBEIRO, 2007, p. 68). 

  

 Observando isso, vemos que a Era Nova queria atingir em cheio um público feminino 
com as “Cartas de Mulher”, tanto capturando a curiosidade das leitoras, quanto procurando 
instruí-las a viver na “nova era”. Importante ressaltar que, acerca de Violeta, pela sua escrita e 
pelas suas críticas, circulam muitas incertezas. Primeiro, porque Violeta é um pseudônimo e 
embora o uso de pseudônimos fossem comuns como já colocado, não se sabe se isso era uma 
estratégia utilizada por uma mulher para ter mais liberdade ao falar ou a um homem que “brinca” 
com a inversão para criticar certos comportamentos e dar “conselhos” para que as mulheres não 
se desviassem dos ideais balizados no recato, na maternidade, na vida familiar. Depois, a forma 
como Violeta se expressa em alguns momentos é extremamente sarcástica em relação às 
mulheres e por vezes até escrachada. Tomando-se o padrão adotado em outros textos que 
circulam na Revista, principalmente de mulheres que costumeiramente assinam com nome e 
sobrenome, isso inquieta e faz pensar sobre a dubiedade do gênero que veste o nome de Violeta.  
 Em um primeiro momento de análise das 20 sessões de “Cartas de Mulher” que 
identificamos na Revista, observamos duas questões mais recorrentes: como Violeta tentava 
afetar as mulheres na forma de se expressarem fisicamente, dizendo à estas como se vestirem, se 
arrumarem, e como se expressarem emocionalmente, dizendo como deviam se portar em relação 
ao amor e na forma de se relacionar. Ainda na fase preliminar do exercício analítico, recortamos 
em seguida algumas dessas passagens, para então inspirar-nos uma melhor problematização em 
trabalhos futuros.  

                                                           
5 A data de circulação da Revista é registrada assim por trabalhos que foram pioneiros no estado sobre a imprensa na 
Paraíba. Contudo, nos arquivos consultados, encontram-se exemplares até o ano de 1925. 
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As “opiniões” de Violeta: códigos e normas para o corpo e as emoções das mulheres 
 

Podemos, de maneira geral dizer que Violeta toma as mulheres basicamente através do 
prisma “corpo-e-emoção”. Ou fala da aparência corporal das mulheres ou de como estas são 
passíveis aos arroubos das paixões e sentimentos. Comumente, as coisas aparecem misturadas, e a 
corporeidade feminina fica sempre circunscrita e significada atreladas aos sentimentos ou à 
condição de como as mulheres se sentirão a depender de como conduzam seus cuidados 
corporais e, especialmente, sua aparência. Mônica Raisa Schupun (1997, p. 91), lembra que neste 
período, as atenções que “uma mulher dedica a seu próprio corpo devem incorporar o olhar 
social, exterior, carregado de disciplina”. Violeta, embora quase sempre conservadora em seu 
gosto, está de acordo com essa perspectiva e nela investe em sua escrita que, na forma de 
“cartas”, sugere uma intimidade para falar de coisas mais específicas do que seria de um recôndito 
mundo do feminino. As vezes sugere diretamente ser uma amiga falando à outra. 

Começando pela forma de as mulheres se apresentarem fisicamente, podemos encontrar 
nas cartas de Violeta um conservadorismo sobre a moda europeia que passava a influenciar mais 
o jeito de se vestir das mulheres no Brasil, com decotes, cumprimentos mais curtos que outrora, 
transparência, consideradas vestes mais sensuais. Violeta diz a respeito que: 

 
Mas as modas de agora evoluíram para formas tão impressionantes, 
que estamos a um passo da nudez paradisíaca. E mais ainda: Estamos 
as portas da perdição, onde, se não regressarmos num heroico impulso 
de quem se quer penitenciar de grandes erros, bem se lhe pode ajustar 
a legenda de Dante as portas do inferno…” (Era nova, 1922, Ed. 27, p. 
14). 

  
Violeta reprova totalmente essa nova forma de se vestir considerada moderna, para ela 

muito desnuda e sensual. Rapidamente, agencia a ideia do paraíso e da punição para quem nela 
comete o pecado, o inferno. Aciona, pois, as bases do discurso cristão, visto que a Igreja e tem 
uma força muito grande sobre as pessoas para dizer o que é sagrado e profano. Violeta utiliza 
disso para tentar defender que as mulheres se vistam com mais panos, de maneira discreta, sob 
pena da ameaça da condenação ao inferno, caso as mulheres insistam na “perdição”.  
 Ainda tentando afetar as mulheres e seu modo de se expressarem fisicamente, Violeta 
criticará o corte do cabelo das mulheres, pois segundo Violeta, para os homens o cabelo longo 
nas mulheres é mais bonito:  
 

 Os cabelos cortados a nazareno só assentam bem nas meninas, 
quando estas mal começam a desabrochar para a vida, por isso que lhes 
dão uma certa expressão de graça petulante fazendo com que os 
homens sintam vontade de brincar com elas, sentando-as nas pernas e 
lhes oferecendo beijos...Ora, mas nem sempre se podem oferecer 
beijos a uma mulher e muito menos fazê-las sentar nos joelhos. Estas 
coisas aos 13 anos podem parecer naturalíssimas, depois não. (Era 
Nova, 1923, ed. 55, p. 63). 
 

 Violeta tenta convencer as mulheres a não cortarem seus cabelos, pois assim o fazendo 
insinuariam que o cabelo curto poderia funcionar como uma espécie de tentação para serem 
tratadas como crianças petulantes. Michelle Perrot vai dizer que “os cabelos são a mulher, a 
carne, a feminilidade, a tentação, a sedução, o pecado. Há uma erotização dos cabelos das 
mulheres, principalmente no século XIX, grande século do esconder/mostrar, que fortalece o 
erotismo”.(PERROT, 2007, pág. 55). Sendo assim, podemos perceber que Violeta reafirma o 
cabelo como elemento de sedução, mas de forma diferente ao que predominava no século 
anterior, não acha que o cabelo curto faz desaparecer o erotismo, seria uma outra forma de 
expressar, mais “inocente”, por isso mais perigosa às tentações. Violeta insinua que, ficando a 
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parecer uma menina, as mulheres despertariam nos homens o risco de serem beijadas e colocadas 
no colo como tal, mas sem a inocência q tem este ato quando se trata de uma criança.  
 A crítica de Violeta também recai sobre o decote das roupas femininas, e o modo das 
mulheres de se vestir era uma questão bastante abordada em suas “cartas”. Especificamente 
sobre o decote, Violeta vai dizer que,  “tenho notado que uma senhora discretamente vestida 
prende mais a atenção dos homens do que as que revelam nas suas roupas a falta de pudor.”(Era 
Nova, 1924, ed. 60, pág. 23), tentando tocar à sensibilidade e construindo uma insegurança 
feminina ao tentar fazer com que as mulheres se vistam de forma a agradar os homens e a 
sociedade. Mas tentando, sobretudo, mais uma vez, cobrir os corpos, esvaziando a ideia de 
conquista das vestes mais tidas como mais ousadas.  
 Além disso, Violeta vai dizer que o decote feminino não deve passar de alguns 
centímetros e que há uma repressão da Igreja para com essas mulheres que usam decotes mais 
largos, e culpa o cinema por incitar as mulheres a andarem decotadas e por despertar a 
sensualidade feminina. Podemos perceber que Violeta sempre remete ao homem como centro do 
mundo das mulheres, e o relacionamento amoroso como maior objetivo das mulheres, sendo a 
mulher que não segue os discursos de comportamento e civilidade de Violeta, uma mulher que 
não merecesse credibilidade, que ficaria sozinha, que não seria mulher. Vale lembrar com Mônica 
Raisa Schpun (1999, p. 90), que “enormes preconceitos pesavam na época sobre as mulheres 
solteiras”. A ameaça desta condição é frequentemente lembrada por Violeta, que mesmo sob as 
cores do pudor e do recato, insiste na beleza física como investimento crucial para as mulheres 
garantirem seus casamentos: “o investimento feminino na apresentação física é o signo de um 
acordo tácito sobre as vantagens sociais trazidas pelo estatuto da esposa”, como complementa 
Schpun.  
 Ainda investindo na ideia da beleza e da conquista matrimonial, Violeta dirá em uma de 
suas cartas que “a gordura, que é a negação desse ideal de movimento e força, é quase sempre um 
signal de decadência physica, que é a morte da beleza e do amor.” (Era Nova, 1922, ed. 32, pág. 
12). Vemos assim, que embora o padrão de beleza adotado por ela quanto à moda do vestuário 
remeta mais à moda oitocentista, no que diz respeito ao peso e linhas corporais aproxima-se do 
modelo e dos discursos da sociedade industrial, de projeto higienista.  

Mais uma vez, para as mulheres tomadas como “corpo-e-emoção”, a beleza e mesmo à 
ideia de força ou vigor físico vincula-se à ideia de conquista e de amor. Violeta não se cansa de 
lembrar as normas que as mulheres devem seguir para conseguirem arranjar um casamento, sob 
pena de ficarem feias e sozinhas. Com escritas assim, podemos observar como a imprensa ajudou 
a construir o novo padrão estético, que associa magreza a beleza e que até hoje é considerado 
como o padrão de beleza internacional pela moda e responsável por vários distúrbios alimentares 
aos quais as mulheres se submetem a fim de ter um corpo considerado bonito. (SCHPUN, 1999; 
SANTANNA, 2016) Mas também como constituiu parte dos dispositivos amorosos que ao 
longo do tempo investiram na subjetivação do amor romântico e do casamento como centro da 
vida das mulheres.  
 Sobre o corpo da mulher, Michelle Perrot vai dizer que “o corpo das mulheres é também, 
no curso da história, um corpo dominado, subjugado, muitas vezes roubado, em sua própria 
sexualidade” (PERROT, 2015, p. 76). Sendo assim, as mulheres solteiras tinham que seguir um 
padrão de beleza a fim de arrumar casamento e manter uma relação, já que quando casassem o 
seu corpo não seria seu, pertenceria ao seu marido, que dentro dessa lógica poderia dominá-lo, 
subjugá-lo e até roubá-lo. 
 Em outra carta, Violeta dirá que a mulher sofre ao envelhecer e com o passar dos anos, a 
mulher perde sua beleza, diferentemente do homem que não sofre ao envelhecer. Violeta ainda 
diz que “se o soubera, tivera nos deixado certamente na ilusão de que a ligadura dos vasos 
ovarianos pudera ainda fazer refletir todos os encantos que os anos emareleceram”. (Era Nova, 
1922, ed. 35, pág. 17), com isso, Violeta exclui todos os desejos, vontades e sentimentos que uma 
mulher tem, especialmente a mulher mais velha, que segundo ela perdeu o vigor da juventude. 
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Violeta toma as mulheres apenas como uma figurantes, que tem como função arrumar um 
marido enquanto ainda está jovem, sem frisar que os homens também envelhecem e também 
podem fazer morrer os encantos que os anos “emareleceram”. 
 Ainda se referindo ao modo de se expressar emocionalmente, ela falará sobre a 
maternidade, refletindo que há três espécies de mães que matam: a primeira é a mulher mundana 
que vive nos eventos de moda, que se preocupa com as unhas, cabelos e essas coisas que levam 
tempo, fazendo com que a maternidade seja deixada de lado, o que para Violeta era considerado a 
glória da mulher. Com o uso da cinta-liga para se embelezar e ir para o mundo, a mulher 
comprimia o bebê e fazia com que ele corresse risco, e depois da gravidez a mulher voltasse a sair 
e apenas perguntasse a ama de leite do filho como ele estava fazendo com que a vaidade seja 
maior do que o instinto materno da mulher.  
 O segundo tipo, são as mulheres que são amorosas e quando engravidam só se 
preocupam com isso, bordam roupas e seu mundo gira em torno da gravidez, porém ao ir 
descansar das atividades de ser uma futura mãe, “se entregam as práticas abusivas das 
superstições”, e cuidam do bebê por elas mesmas e com bastante ternura, mas esquecem das 
noções de higiene alimentar, comem o que querem e assim o filho adoece e morre. Já o terceiro 
tipo, “é uma robusta, sadia roceira que considera a gravidez um caso tão natural como a 
frutificação das árvores” (Era Nova, 1923, ed. 10, pág. 29). Ou seja, uma mãe saudável, mas 
trabalha no campo e o feto leva sol, ao frio e a lama, e o bebê não aguenta e morre. Sendo assim, 
a mulher, em qualquer dos casos, é culpada por Violeta, por não seguir um modelo perfeito de 
mãe.  
 Todas essas recorrentes temáticas – corpo, beleza, casamento, maternidade, amor – 
compõem o que Tania Swain nomeia de dispositivo amoroso, refletindo que:  

 
O dispositivo amoroso investe e constrói corpos-em-mulher, prontos 
a se sacrificar, a viver no esquecimento de si pelo amor de outrem. As 
profissões ditas femininas partilham estas características: enfermeira, 
professora primária, doméstica, babá, etc. O dispositivo amoroso, por 
outro lado, as conduz diretamente para uma heterossexualidade 
incontornável, sem equívocos, já que a procriação é sua recompensa. 
(...)O dispositivo amoroso, assim, cria mulheres e, além disto, dobra 
seus corpos às injunções da beleza e da sedução, guia seus 
pensamentos, seus comportamentos na busca de um amor ideal, feito 
de trocas e emoções, de partilha e cumplicidade. (...) O dispositivo 
amoroso se afirma nas práticas que se desdobram de forma 
exponencial para a construção do feminino: a educação formal, a 
pedagogia sexual, a disciplina dos corpos – magros e belos – a 
domesticação dos sentidos e dos desejos para seguir a imagem ideal 
DA mulher. Isto é o assujeitamento, em sua plenitude. ( SWAIN, s/d, 
pp.10-14) 

  
 Longe ainda de concluir, mas como considerações parciais, podemos afirmar que as cartas 
de Violeta pretendiam colocar-se como uma espécie de manual a ser seguido para que as 
prováveis leitoras seguissem um modelo de mulher normativo, regulado ora por matizes que 
permaneciam de uma cultura do século XIX, ora de acordo com o projeto modernizador 
preconizado pela República. Uma mulher contida, submissa ao marido, mãe recatada e sem 
vontades, sem desejos e sem outros sonhos, um modelo de mulher que diferisse das feministas, 
mesmo das mais “conciliadoras”, como as que lutavam pelo sufrágio no Brasil junto à Bertha 
Lutz na Federação Brasileira para o Progresso Feminino. Ideal regulatório de mulher, 
homogeneizada, que a despeito do que acreditava Violeta sofreu, felizmente, muitos abalos. Por 
outro lado, no fluxo das continuidades de um ideal de mulher “bela, recatada e do lar”, ressoa 
ainda fortemente em imagens que a mídia atualiza de diversas formas e que, infelizmente, é 
preconizada por discursos políticos que ganham espaço nos campos oficiais do poder.  
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  Os discursos de Violeta e de várias outras sessões de revistas ou da imprensa como uma 
forma geral tentaram afetar as mulheres e pode-se dizer que conseguiram, pois, o pensamento 
conservador das cartas de Violeta ainda se reflete no machismo e nas inúmeras formas de 
violência que as mulheres sofrem ainda no século XXI, constituindo os padrões não só corporais 
das mulheres, mas também a sua forma de ver o mundo. Dessa “educação” da forma de estar e 
sentir cultiva o assujeitamento, expresso, por exemplo, no abaixar a cabeça diante de uma ordem 
do marido, de buscar justificativas para o machismo dos companheiros, de ainda ser silenciada, e 
aceitar que isso é a ordem natural das coisas, quando trata-se de uma construção social que as 
impedem de se expressarem antes de tudo, como os sujeitos plurais que são.   
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AS CRIANÇAS E AS HISTÓRIAS DE ASSOMBRAÇÃO: MEDO E SEXUALIDADE 
NOS ENGENHOS DE LINS DO REGO1 

 
Claudiana Faustino de Castro2 

Maria do Socorro Cipriano3 
 
Resumo: Tendo em vista a importância do imaginário assombroso que constitui a sociedade 
açucareira, a nossa pesquisa buscou compreender como as narrativas sobre as lendas, visagens e 
espaços assombrosos teceram memórias sobre uma infância rural, no âmbito dos engenhos, à 
medida que estas histórias se tornaram um crucial instrumento de vigilância que incidira sobre as 
práticas de rebeldia e de sexualidade das crianças que viviam o cotidiano do engenho. As obras de 
José Lins do Rego, Menino de engenho e Meus verdes anos, analisadas sob o olhar atento do 
historiador foram tomadas como relevantes fontes históricas, fornecendo um terreno fértil dos 
sonhos, das sensibilidades, do medo exercido sobre aquele universo infantil. Mas, mesmo que as 
histórias tenham delimitado espaços de trânsito e modos de comportamentos, também revelaram 
práticas cotidianas criativas e desafiadoras. Metodologicamente, a análise articula os campos da 
literatura e da história e encontra-se norteada pelos seguintes referenciais teóricos: Del Priore 
(2000), Bachelard (2001), Ariès (1981). 
 
Palavras-chave: imaginário, crianças, disciplina. 
 
Introdução 
 
 A partir da pesquisa do historiador Felipe Ariés (1981) sobre a valorização do sentimento 
de infância, emergente na Idade Moderna, muitos historiadores voltaram seu olhar para esse 
tema, passando a analisar outros contextos históricos a partir de temporalidades e problemáticas 
diferentes, no sentido de demarcar as singularidades dos processos de construções culturais. Pois, 
em sua visão, é possível perceber a nova concepção de infância nas pinturas, na literatura 
pedagógica, nos registros deixados pelas cartas das mães pertencentes aos grupos sociais 
abastados do período moderno. Assim, a necessidade de cuidados especiais, inclusive, com a 
própria faixa etária, divisão escolar e toda uma série de condutas tomadas em relação à criança, só 
demonstram que o próprio sentimento de infância é uma concepção muito recente. 

Ainda segundo Ariés (1981), o sentimento de infância pode ser percebido em duas fases 
distintas. A primeira é a “paparicação” que surge no âmbito familiar entre os séculos XVI e XVII, 
quando a criança passa a ser vista como um objeto de diversão, distraindo os adultos com 
brincadeiras e comportamentos jocosos. A segunda fase é constituída pela moralização, ocorrida 
no final do século XVII como uma iniciativa eclesiástica, passando esta a disciplinarização moral 
e higiênica das crianças. E a partir de então, inicia-se um processo longo para perpetuar o 

                                                           
1 Este trabalho constitui o projeto de pesquisa PIBIC (Cota 2017/2018) - As assombrações do engenho de José 
Lins do Rego, que se encontra em andamento, com a participação da orientanda Claudiana Faustino de Castro sob 
a orientação da Prof. Dra. Maria do Socorro Cipriano (Profa. Dra. Departamento de História da Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB), Campus I.) 
2 Graduanda em licenciatura plena em História pela Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), Campus I. 
3 Profa. Dra. Departamento de História da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), Campus I. 
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sentimento de infância na sociedade e no Estado, até que todos os olhos vigilantes estejam 
voltados para as crianças. 

O sentimento de criança só ganhou força no Brasil no final do século XIX, quando 
surgem institutos disciplinares voltados para a educação e a moral das crianças, e também é neste 
momento que pequenas indústrias começam a se estabelecer, e o brinquedo como mercadoria 
torna-se importante no universo infantil: carrinhos de madeiras, bonecas, trens e outros. Logo, 
inicia-se um processo de olhar diferenciado para crianças: a constante necessidade de cuidados 
como a saúde, a moradia e a educação. (ALTMAN,2010.) 

 
O século XIX ratifica a descoberta humanista da especificidade da infância e da 
adolescência como idades da vida. Os termos criança, adolescente e menino, já 
aparecem em dicionários da década de 1830. Menina surge como um tratamento 
carinhoso e, só mais tarde, também como designativo de „creança ou pessoa do sexo 
feminino que está no período de meninice‟. (MAUAD, 2010, p.140) 
 

 As conjunturas sociais, culturais e políticas foram fatores determinantes na forma de 
perceber a criança e o sentimento de infância4. No Brasil, o processo de reconhecimento e de 
políticas públicas para a criança foi lento e gradativo, e é plausível que em zonas rurais, os 
comportamentos infantis dividiam opiniões devido aos atrasos dos novos ideais destinados ao 
tratamento para com crianças e adolescentes, ocasionando uma esfera de confrontos de 
moralidades impostas as crianças. 

Salientando que no âmbito rural brasileiro as preocupações com a criança assumiram 
formas multifacetadas e, geralmente de um lado, ficavam os moralistas, que buscavam estabelecer 
regres de conduta e controle rígidos para as crianças e, por outro lado, àqueles que não 
conseguiam entender essa preocupação exacerbada com os comportamentos das crianças. No 
contexto da sociedade açucareira, a disciplinarização5 das crianças atravessava o território do 
sobrenatural, uma vez que este se configurava a partir de histórias assombrosas. Os adultos - em 
especial as negras que cuidavam das crianças - contavam histórias de monstros que 
castigavam/devoravam os pequenos rebeldes.  
 Tendo em vistas que os medos são constituídos a partir de um conjunto de valores 
culturais partilhados, negociados e reinventados através de redes de poder da sociedade 
coronelística, interessa perceber na análise da literatura de Rego, os instrumentos disciplinadores 
de cunho sobrenatural que agiram em espaços de libertinagens e/ou rebeldia comum em crianças 
que viveram em engenho. 
 
A Velha Totonha e suas “histórias de Trancoso” interessadas 
 
 Tendo em vista que o cotidiano dos engenhos, em especial o engenho de Santa Rosa, era 
marcado por uma tênue fronteira entre o visível e o invisível, as mulheres negras atuaram como 
importantes figuras que regulamentavam os comportamentos das crianças através de histórias de 
visagens e encantamentos. Câmara Cascudo (2006) já observara como algumas mulheres negras 
se destacavam como grandes contadoras de histórias, influenciando profundamente na formação 
do cultural do menino brasileiro, sobretudo aquelas que ficavam destinadas à função de amas-de-
leite e às contadoras de histórias nômades. 
 A velha Totonha era uma contadora de histórias nômade que andava a pé de engenho e 
engenho. Era uma negra idosa, pequena e engelhada, mas que encantavam os ouvidos de todos 

                                                           
4 Na revista Era Nova, editada na Paraíba e que circulou entre os anos 1921 a 1926, o tema da infância aparece em 
forma de preocupação social com as crianças “desvalidas” e que precisavam de cuidados. Mas, especialmente, como 
forma de representação social das camadas mais abastadas através das fotografias (CIPRIANO, 2016).  
5 Utilizamos o conceito de disciplina elaborado por Michel de Foucault (2014) que afirma que a disciplina é o 
conjunto de métodos que permitem o controle minucioso das operações do corpo, que realizam a sujeição constante 
de suas forças e que lhe impõe uma relação de docilidade-utilidade que controla calculamente os elementos, os gestos 
e os comportamentos.   
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com suas histórias fabulosas.  “A velha Totonha era uma grande artista para dramatizar. Ela subia 
e descia ao sublime sem forçar as situações, como a coisa mais natural deste mundo”. (REGO, 
2008, p.79). 
 As suas histórias intensificavam o sistema de crenças no sobrenatural, ao ponto que estas 
fluíam de forma natural e constante no cotidiano das pessoas, inclusive das crianças, fabricando o 
real na medida que elas não efetivaram uma separação entre o mundo visível e invisível.  

Michel de Certeau (2007) salienta que a vida social multiplica os gestos e os 
comportamentos impressos por modelos narrativos, reproduz e empilha em cessar as “cópias” de 
relatos. E estes relatos têm o duplo e estranho pode de mudar o ver no crer, fabricando o real 
com aparências da ficção. Evidenciando uma semelhança entre o real e a ficção na medida que a 
última pretender presentificar o primeiro.   
 Era comum, principalmente para as crianças, não efetivar uma separação entre o mundo 
visível e invisível, logo, no dia-a-dia, as crendices do além-mundo fluíam de forma natural e 
constante. As narrativas sobre madrastas que enterrava meninas, o Barba-Azul, o Pequeno 
Polegar, a mãe d‟agua, e etc., provocavam o medo do escuro, de tragédias, de castigos por más 
ações ou qualquer elemento estranho naquele âmbito rural. “E nada de Deus por dentro de mim. 
Era indiferente aos castigos dos céus. Os lobisomens faziam-me mais medo. [...] O pavor do 
inferno, eu confundia com os castigos dos contos de Trancoso. ” (REGO, 2008, p.146). Estas 
histórias além de provocarem o terror, perpetuavam certos valores, como: não maltratar os 
animais ou as pessoas. Pois, qualquer ação maldosa desencadeava um castigo sobrenatural.  
 Tendo em vista que as narrativas de velha Totonha são atravessadas por relações de 
poder e, portanto, são histórias interessadas, é importante frisar que elas foram cruciais para 
perpetuar valores morais e efetivar condutas disciplinares para as crianças. Em suas narrativas, o 
bem sempre vence o mal; já as ações ruins sempre desencadeariam um ser sobrenatural vigilante 
e punitivo. Seguindo essa lógica moral, as crianças logo aprendiam que “boas ações geram boas 
ações” e, desse modo, aprendiam também com os contos de Totonha advertiam que nunca 
deveriam maltratar pessoas, inclusive, as pessoas negras e os animais. A velha Totonha sendo 
também ela uma negra, tece narrativas interessadas para garantir uma sobrevivência menos árdua 
de si mesmo e de seus semelhantes.  Pois, a criação de um universo fantasmagórico é engendrada 
a partir de um lugar social que invoca uma memória, uma identidade coletiva através do viés do 
medo. (CAVIGNAC & MOTTA, 2007). 
 
Seja uma boa criança: papafigos e lobisomens para crianças rebeldes.  

 
“O objeto não é real, mas um bom condutor do real. ” 6 

 
Considerando a epígrafe acima, podemos dizer que o imaginário não é um objeto real, 

mas um fio condutor do real. No contexto em questão, as crenças sobre papafigos, lobisomens e 
outros seres assombrosos faziam parte do imaginário das comunidades dos engenhos da Paraíba, 
pois as narrativas perpassadas por valores destas comunidades eram constituídas enquanto parte 
do mundo real dos grupos que a constituíam. Fatores que devem ser apreciados já que nesta 
pesquisa, o recorte temporal e espacial é marcado por um âmbito rural em que as fronteiras entre 
a realidade social e o universo sobrenatural são constantemente fissuradas por meio de histórias 
de encantamento, de visagens e de seres sobrenaturais.  

Del Priore (2000) salienta que navegar no universo sobrenatural é passear nas tradições, 
nas crenças e nos valores de uma época. Para a historiadora, as histórias sobre monstros nos 
mostram que o imaginário pode ser tão importante e poderoso quanto a realidade social em 
determinadas sociedades onde as fronteiras entre o visível e invisível são constantemente 
rasuradas. Logo, pesquisar o mundo sobrenatural é debruçar-se nos sistemas de valores, nos 
espaços físicos e morais do homem.  

                                                           
6 (BACHELARD, 2001, p.05). 
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O personagem José Cutia é descrito como um homem anormal por ser pálido e que não 
andava durante o dia, provavelmente para não tomar sol. Mas o fato de um comprador de ovos 
estranho andar apenas à noite já assustava as pessoas, criando um ar de terror em Santa Rosa. 
“[...] nós, quando o víamos passar com as suas cestas de ovos, fugíamos da estrada com medo. ”  
(REGO, 2008, p.76). Logo, assim como no Recife descrito por Freire, a crença que homens 
pálidos eram lobisomens em potencial era compartilhada pela população de Santa Rosa. 

 
José Cutia era um comprador de ovos da Paraíba, um pobre homem que não tinha 
uma gota de sangue na cara. Andava sempre a noite talvez para melhor fazer 
suas caminhadas, sem sol. E por isto tinha-se na certa que ele o lobisomem.  
- Ele quer corar com o sangue dos outros. (REGO, 2008, p.76). Grifo nosso. 
 

Circulava a história que o vendedor de ovos também era um papa-figo que se alimentava 
de figos de crianças e que tomava banho com sangue de bebês para curar sua falta de sangue. Em 
Meus verdes anos, Lins do rego nos conta a presença de um papafigo que aterrorizava a 
comunidade: “Metia-me medo a história do papa-figo. Seria um homem amarelo que só podia 
viver com sangue de menino ou moça donzela, saindo à meia-noite à procura de suas vítimas[...]. 
”  (REGO, 1985, p.63). 
 A crença em monstros e entidades sobrenaturais era frequente nos mundos dos 
engenhos7, tornando-se um fato e não uma mera ilusão ou fantasia, pois era um sistema cultural 
rural em que as práticas e costumes eram regulamentas e regidas sob uma ótica de estreita ligação 
entre o mundo visível e o invisível. Lins do Rego ressalta que estas histórias de seres 
sobrenaturais marcaram profundamente a sua infância e até a sua vida adulta: 

 
Eles me contavam estas histórias dando detalhe por detalhe, que ninguém podia 
suspeitar da mentira. E a verdade é que para mim tudo isto criava uma vida real. 
O lobisomem existia, era de carne e osso, bebia sangue de gente. Eu acreditava 
nele com mais convicção do que acreditava em Deus. [...] O lobisomem lutava 
corpo a corpo com a gente viva. Era sair antes da meia-noite para a Mata do Rolo, e 

encontrá-lo. (REGO, 2008, p.77-78). Grifo nosso. 
 

Este medo em relação ao sobrenatural era parte integrante do sistema de crenças e valores 
rurais compartilhados por todos na comunidade, pois, a crença no mundo invisível era um 
elemento importante da maneira de ser e pensar do homem do engenho. O próprio autor ressalta 
que muitas crenças nos seres sobrenaturais foram elementos constituintes da sua formação de 
homem.  

Eu acreditava em tudo isso, e muitas vezes fui dormir com o susto destes bichos 
infernais. Na minha sensibilidade ia crescendo este terror pelo desconhecido, pelas 
matas escuras, pelos homens amarelos que comiam fígado de menino. E até grande, 
rapaz de colégio, quando passava pelos sombrios recantos dos lobisomens, era 
assoviando ou cantando alto para afugentar o medo que ia por mim. (REGO, 2008, p. 
77.) 
 

 É provável que estas histórias de assombrações de lobisomens e papafigos tenham sido 
utilizadas pelos pais e/ou responsáveis pelas crianças, objetivando controlar certos tipos de 
comportamentos, como por exemplo: não sair à noite e/ou frequente certos locais. Atuando 
como agentes de disciplina, estes seres sobrenaturais foram cruciais com seus olhos vigilantes 
para a moralização e disiciplinarização das crianças. 
 
Libertinagens e assombração 
 

                                                           
7 Gilberto Freire (1987) narra a história de um homem rico que estava transformando-se em lobisomem, 
empalidecendo, amarelecendo, perdendo toda a cor de saúde, como em geral os homens que dão para lobisomem. 
Tornando-se mais bicho do mato do que homem de sobrado. E a sua única saída era comer fígado de menino. 
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 É preciso lembrar também que nas duas obras abordadas, os protagonistas, Lins do Rego 
e o menino Carlinhos, são criados sem uma figura materna e sem os cuidados e atenções 
necessárias para a infância, e até mesmo sem uma repressão familiar forte. Por exemplo, o 
protagonista Carlinhos está sempre acompanhado de pessoas que lhe mostrar o lado sexual da 
vida adulta sem preservar sua inocência. Mas que ao mesmo tempo, tem a tia Maria e algumas 
negras que reprimem as suas atitudes sexuais precoces. Logo, a forma como é vista a moralização 
e a disiciplinarização em ambos protagonistas é ambígua, e parte muito da fonte, método e ótica 
do pesquisador.  
 O que levaremos em consideração é que Lins de Rego desenha a imagens de crianças 
expostas às experiências sexuais muito precoces, mesmo explicitando que sofriam algumas 
reclamações de figuras femininas, assim como também as histórias de seres sobrenaturais 
apavoravam e inibiam certas atitudes e comportamentos destas crianças. Lembrando que estas 
histórias do além-mundo eram circuladas através das vozes de mulheres negras, estas que 
geralmente ficavam responsáveis por cuidar das crianças.  
 O próprio personagem Carlinhos de Menino de engenho perpassa imagens de uma criança 
confusa: ora inocente, ora inserido em experiências sexuais, ora feliz, ora angustiado. E é por isto, 
que se deve pensar o contexto histórico da sociedade açucareira, entendendo que o sentimento de 
infância ainda sendo edificado e, talvez por isso, perceba-se atitudes e opiniões divergentes em 
relação ao tratamento com crianças. Fator este que é intensificado quando se trata do âmbito 
rural com uma caracterização coronelista e patriarcalista com resquícios escravistas. 

Em Meus verdes anos, Lins do Rego recorda que a casa dos carros era um lugar de 
encontros de crianças em que acontecia diversas atitudes muito libertinas, e entre elas, era o 
descobrimento dos prazeres carnais e a própria iniciação sexual. Local em que até os próprios 
trabalhadores cometiam atos ilícitos na frente de crianças. “Manuel Severino masturbava-se na 
nossa vista. ” (REGO, 1985, p.18). Logo, percebemos que por parte destas pessoas não haviam 
nenhum receio em realizar tais atividades em frente a crianças, já que Lins do Rego frisa tanto na 
obra Menino de engenho quanto em Meus verdes anos, que os trabalhadores não hesitavam em falar de 
suas aventuras sexuais, minuciosamente, na presença de crianças. 

O autor narra que através das exposições sexuais na casa dos carros, “aos poucos, o calor 
da vida foi aquecendo as minhas tenras carnes de menino” (REGO, 1985, p.18). E que neste 
local viu e tateou a genitália da prima sem nome e de cabelos negros que o deixou pasmado com 
as emoções carnais provocadas. “Vi a periquita da prima e aquilo me arrastou para a libertinagem 
da casa dos carros. Atravessou-me as carnes do corpo uma faísca que me queimou. ” (REGO, 
1985, p.39). Portanto, a casa dos Carros era um ponto certo para àqueles que estavam a procurar 
de prazeres carnais.  
 Porém, o lugar de experimentação de prazer foi descoberto, e fora interrompido por 
intermédio do medo do desconhecido e do sobrenatural: 

 
Uma tarde, quando formos chegando à casa dos carros, levantou-se de uma carroça 
velha um bicho que avançou para nós. Só sei que era um monstro vestido de estopa, a 
gritar. Saímos às carreiras e quase que me pulava o coração do peito. 
A casa dos carros passou a nos amedrontar. Nunca mais tivemos coragem de botar os 
pés ali. Havia cobras jararacas e bichos de estopa a nos assombrar. (REGO, 1085, 
p.18.). 
 

A questão que nos interessa é que uma ação libertina foi interrompida por figuras 
consideradas sobrenaturais pela população, inibindo as crianças a voltarem àquele espaço. Porque 
na dimensão cultural do rural, o universo assombroso do sobrenatural faz parte do homem, 
influenciando na maneira de ser e pensar, e as crianças desde cedo, aprendem que o sobrenatural 
é tão importante e real quanto a realidade social. E lembrando que muitas vezes, estas crianças 
não separavam os contos daquilo que vivenciavam no cotidiano. Seus ouvidos de criança rural 
eram avisados constantemente de que uma ação „maldosa‟ ou libertina desencadeava um castigo 
sobrenatural.  
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Mas como explicar o fato destes monstros surgiram na casa dos carros? É possível que a 
aparição destes monstros na casa dos carros seja uma tentativa dos adultos de afastarem as 
crianças de ações devassas. E a utilização do sobrenatural como meio inibidor seja eficaz por ser 

tão íntimo do medo e da sensibilidade da comunidade. Se “o corpo é visto como a corte de 
julgamento final sobre o que somos ou o que podemos nos tornar” (LOURO, 2000, p.11) 
é preciso, desde cedo, moldar este corpo. Então, o corpo da criança deve-se ser 
preservado no sentindo que estas atitudes libertinas são espalhadas pela comunidade, pois, 
entre os trabalhadores, as ações das crianças eram toleradas, mas provavelmente as 
pessoas responsáveis pela educação e moralização condenavam este tipo de 
comportamento.  

Foucault (1977) frisa que a disciplina atua minuciosamente no cotidiano de uma 
forma inteligentemente quase imperceptível através de técnicas minudentes e intimas, mas 
que são extremamente importantes porque penetrar nos dispositivos dos corpos sociais a 
fim de fabricar elementos, gestos e comportamentos ditos como adequados, e a partir 
disso, cria corpos „dóceis‟ para a estrutura dominante.  

É verosímil que estas histórias de aparições de seres sobrenaturais foram utilizadas 
como uma tentativa de disciplinarização e moralização no contexto em que o universo 
invisível era verdadeiro e temoroso. Uma disciplina peculiar, minuciosa e engendrada no 
cotidiano para controlar os corpos das crianças. Logo, o poder dominante utilizou de um 
elemento cotidiano, o medo no engenho, para controlar minuciosamente as crianças. 

Lembrando que apesar das crianças usufruírem de certa liberdade para transitarem 
pelos vários espaços da casa-grande, da senzala e dos arredores do engenho Santa Rosa 
assim como também “brincarem” com os filhos dos escravos e até com trabalhadores 
adultos, como explicita a narrativa de Lins do Rego. Alguns lugares e atitudes eram 
restritas e duramente vigiadas através das histórias de aparições de seres sobrenaturais que 
advertiam os desavisados, estas restrições podem ser resumidas em não sair à noite e/ou 
visitar certos lugares, como a casa dos carros. 

Frequentemente, Carlinhos, personagem protagonista em Menino de engenho, é 
avisado que sua libertinagens e desobediências serão tratadas na escola, porque neste 
contexto a instituição escolar seria o grande símbolo da moralização e disciplinarização, já 
que o próprio contexto do engenho dificultava o controle das crianças.  

O ciclo da infância é interrompido para Carlinhos quando contrai sífilis após o 
contato sexual com Zefa Cajá, devido a sua ignorância e falta de experiência na vida 
sexual. Esse novo acontecimento na vida de Carlinhos serviu como motivo de zombaria e 
gritos por parte dos adultos, e foi o que determinou a sua ida para o colégio. O trecho 
“colégio amansa menino! ”  (REGO, 2008, p.146), exemplifica que a escola era vista 
como a grande instituição de moralização e disciplinarização e que as pessoas do engenho 
não estavam tão alheias as preocupações com a conduta disciplinar e moral das crianças.  
 
Conclusão 
 

A análise das histórias de aparições de seres sobrenaturais nos forneceu um terreno 
histórico fértil, no sentido de explicitar a dinâmica das crenças e valores compartilhados 
entre a comunidade do engenho. Também para entender como estas narrativas foram 
utilizadas como agentes de disciplina que visavam controlar as ações de crianças que 
burlavam certos limites da sua liberdade peculiar, propagando uma disciplinarização e 
moralização dos pequenos rebeldes através do viés do medo.  
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Portanto, esta análise nos permitiu navegar nos mundos dos sonhos e valores 
presentes na cultura rural do engenho, pesquisa plausível graças ao alargamento da Nova 
História Cultural que permite que o historiador transite nas sensibilidades e no imaginário 
da experiência humana. Mas, essas histórias que faziam parte do mundo infantil, como 
atestam as passagens literárias de Lins do Rego, também tratam de um universo 
fantasmagórico tecido por relações de poder. Mundo este, perpassado por histórias de 
medo e que limitavam a liberdade infantil no cotidiano dos engenhos.  
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CORPO ÚTIL, CORPO INTELIGÍVEL”: UMA ANÁLISE DA CORPOREIDADE 
DOS JOVENS RECRUTAS DA ESCOLA DE APRENDIZES MARINHEIROS DA 

PARAÍBA. 
                                                                                  Thaís Luana Felipe Santos 1 
                                                                       Azemar dos Santos Soares Júnior2 

 
Resumo: Este artigo, parte de um estudo mais amplo, sobre a Escola de Aprendizes Marinheiros 
da Paraíba (1889-1920) busca inicialmente realizar alguns apontamentos sobre como a Escola era 
organizada quanto a disciplina e a implantação de uma educação higiênica através dos discursos 
médicos, que almejavam a construção de um corpo forte e obediente.  Graças à alguns estudos 
realizados sobre a Escola de Aprendizes Marinheiros no Brasil, tornou-se possível instaurar uma 
análise comparativa das unidades da Bahia, Piauí e Paraíba; por meio das produções de Raul 
Coelho Barreto Neto (2009) e Rozenilda Maria de Castro Silva (2013) no que se refere a 
constituição de corpos robustos e sadios dos alunos que se preparavam para a profissão. O 
conceito de disciplinarização de corpos postulado por Michel Foucault (2008) revela-se 
fundamental para entender a escola como lugar de disciplina. 
 
Palavras-chave: Aprendizes Marinheiros. Disciplina. Docilização de corpos. 
 
USEFUL BODY, INTELLIGIBLE BODY ": AN ANALYSIS OF THE CORPOREITY 

OF THE YOUNG RECRUITS OF THE SCHOOL OF APPRENTICE 
MARINHEIROS OF PARAÍBA. 

 
Abstract: This article, part of a larger study on the School of Apprentice Marinheiros de Paraíba 
(1889-1920), initially seeks to make some notes about how the School was organized regarding 
the discipline and implementation of hygienic education through medical discourses, which 
aimed at building a strong and obedient body. Thanks to some studies carried out on the School 
of Marines Apprentices in Brazil, it became possible to establish a comparative analysis of the 
units of Bahia, Piauí and Paraíba; through the productions of Raul Coelho Barreto Neto (2009) 
and Rozenilda Maria de Castro Silva (2013) regarding the constitution of robust and healthy 
bodies of students who were preparing for the profession. The concept of disciplinarization of 
bodies postulated by Michel Foucault (2008) is fundamental to understand the school as a place 
of discipline. 
Keywords: Apprentice Mariners. Discipline. Body docilization. 
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Introdução 
 
        Pensar nas práticas educativas da Escola de Aprendizes Marinheiros da Paraíba nos leva a 
refletir sobre saberes escolares que adestravam as posturas do corpo e da mente dos jovens 
aprendizes, através de uma pedagogia que buscava manipular e adestrar para formar um bom 
profissional marinheiro, logo 

 
o soldado tornou-se algo que e fabrica; de uma  massa uniforme de um corpo 
inapto, fez-se a máquina que se precisa corrigiram-se os poucos as posturas 
lentamente de uma coação calculada percorre cada parte do corpo, se 
assenhoreia dele, dobra o conjunto, torna-o perpetuamente disponível, esse 
prolonga m silêncio, no automatismo dos hábitos. 
(FOUCAULT, 2008, p. 117) 
 

        Estes modos de educar se reproduziam nas demais Escolas de Aprendizes Marinheiros, que 
a partir de algumas leituras tornou-se possível estabelecer algumas análises comparativas destas 
instituições em três Estados do Nordeste: Piauí, através da produção de Rozenilda Castro3 ; Bahia 
através da dissertação de Raul Coelho Barreto Neto4  e na Paraíba através da pesquisa que 
desenvolvo no Programa de Pós graduação em História pela Universidade Federal de Campina 
Grande, sob a Orientação do Professor Doutor Azemar  dos Santos Soares Júnior, a qual 
intitulamos: A Escola de Aprendizes marinheiros da Paraíba: Fabricando o corpo-máquina para a 
„salvação‟ da criança (1910-1932). Cabe-nos ressaltar que esta pesquisa encontra em fase inicial, 
aqui apresentaremos alguns apontamentos, parte de um estudo mais amplo que desenvolveremos 
aos cuidados de Clio, atenção e astúcia propícias ao ofício do historiador. 
                 Nos anos que seguiram o período do Segundo Reinado (1849-1889) cerca de dezoito 
Companhias foram instaladas no território brasileiro, como já haviam descrito acima, eram 
escolas que pretendiam dar instrução profissional e educação aos marinheiros por meio de uma 
conduta política criada pela própria Marinha do Brasil para atender as suas necessidades, uma vez 
que, a indisciplina dos recrutas marinheiros tomavam grandes proporções a bordo, havia uma 
urgência em adestrar aqueles corpos, através de “um grande repertório de contenção, 
mecanismos de controle e coerção de um grupo especifico apto para o trabalho- os jovens” 
(DIAS, 2007, p. 15). 
                 Na Parahyba a Companhia de Aprendizes Marinheiros 5  só foi criada no início da década 
de 1870 pelo Decreto nº 4.680, de 17 de Janeiro de 1871. Apenas em 1884 “[...] as Companhias 
de Aprendizes Marinheiros passam a denominar-se Escolas de Aprendizes Marinheiros” 
(MARINHA, 1884, p. 3-5). Na capital paraibana, mais especificamente em 1885, a troca do nome 
foi efetivada, adequando-se ao processos formais de escolarização da época. A princípio, suas 
instalações ficaram em um prédio na Praça Álvaro Machado, localizado no Porto do Capim, na 
cidade da Parahyba, capital da Província. 
              Conforme Castro 2013, a Companhia de Aprendizes  Marinheiros do Piauí foi instituída 
pelo Decreto nº 53309 de 18 de junho de 1873:  

 
Foi um momento de pós –guerra do Paraguai e de início de todo um processo 
de transformações econômicas sociais e políticas, culminadas com 

                                                           
3 É doutora em Educação pelo Programa de Pós-graduação em Educação (PPPGEd) da Universidade Federal do 
Piauí, onde defendeu em 2017 a tese intitulada: A prática educativa na Companhia de Aprendizes Marinheiros do 
Piauí (1874 a 1915).  
4 É Mestre em História Regional pelo Programa de Pós Graduação em História Regional e local da Universidade do 
Estado da Bahia, onde defendeu em 2009 a dissertação intitulada: MARUJOS DE PRIMEIRA VIAGEM: OS 
APRENDIZES-MARINHEIROS DA BAHIA (1910-1945).  
5 Anos mais tarde, todas as Companhias passaram a receber o nome de Escola, adequando-se as normas 
constitucionais. 
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acontecimentos nacionais marcantes (a abolição da escravidão e a proclamação 
da República). 
(CASTRO ,2013, p. 36) 
 

               E de acordo com Barreto Neto 2009, a Escola de Aprendizes Marinheiros da Bahia foi 
criada em 1855: “uma das alternativas das poucas alternativas à formação do jovem de baixa 
renda do estado”. (BARRETO NETO, 2009, p.26).   
              Feito estes apontamentos sobre a abertura da instituição em seus respectivos estados, 
encaminhamos um ensaio sobre a corpulência dos jovens recrutas marinheiros, para tal reflexão 
comungamos do mesmo entendimento de Foucault sobre o corpo do soldado, como aquele que 
é constituído para obedecer e ser sinônimo de força e coragem,  
 

O soldado é antes de tudo alguém que se reconhece de longe que leva os sinais 
naturais de seu vigor e coragem, as marcas também de seu orgulho seu corpo é 
o brasão de sua força e de sua valentia [...] 
(FOUCAULT, 2008, p.117) 
 

              Os corpos eram portanto objetos, que seriam modelados para terem utilidades para a 
vida ao mar, adequando-se as necessidades da Marinha: “ corpo que se manipula, se modela, se 
treina, que obedece [..]” (FOUCAULT, 2008, p. 117),  através de modos de educação que 
pretendiam enquadrar os recrutas a um meio normativo de uma boa conduta social, que iam além 
das competências pedagógicas do ler e escrever, eram códigos de civilidade que se instalavam 
sobre as  práticas cotidianas de domação dos corpos, tornando-se hábil por meio destes códigos 
de civilidade. 
 
Desenvolvimento 
             
           Ora encaminhados pelos pais, ora encontrados ao relento nas ruas, ora enviados pelos 
Juízes de órfãos; as Escolas de Aprendizes Marinheiros tinham modos de recrutar distintos nas 
três localidades que propomos aqui analisar;  na unidade do Piauí recebia-se diariamente cerca de 
nove jovens que tinham de 10 a 16 anos; a mesma faixa etária tinham os jovens recrutados na 
unidade Bahia e na Paraíba, eram crianças que ainda poderiam ser disciplinadas, aquelas sem pais 
ou até mesmo aquelas que viviam a margem da civilização, em que os pais buscavam refúgio da 
seca e da fome; formulava-se deste modo um sistema de disciplina que visava organizar o espaço, 
assim promovia-se “Uma campanha voltada não  às crianças órfãs, mas também a outras 
igualmente desprovidas de melhor sorte afetiva e material.” ( BARRETO NETO, 2009, p.25).  
Buscava-se uma maneira de controlar os corpos infantis que eram rebelados, que fugiam de uma 
organização dos espaços disciplinados, todavia os corpos eram descontrolados pela ausência da 
disciplina. 
          Este descontrole, segundo Michel Foucault (208) advém da falta de disciplina sob estes 
corpos, tornando-os inúteis, logo um corpo dócil seria um corpo útil ao trabalho. Ser útil para o 
trabalho era estar livre de doenças ter um corpo menos franzino, e ter mais de dez anos, assim 
estaria apto a modelações por meio da obediência e do treinamento para ser um bom marinheiro. 
Portanto “[...] é dócil um corpo que pode ser submetido, que pode ser utilizado, que pode ser 
transformado e aperfeiçoado” (FOUCAULT, 2008, p. 118). Sobre os critérios para a admissão 
dos aprendizes marinheiros, relatou o Diretor  da  Escola de Aprendizes Marinheiros da Paraíba 
Mario de Avellar Nazarette: “[...] tenho procurado sempre matricular nesta escola menores 
brancos ou caboclos de phsysionomia agradável e robustez necessária a vida no mar”. 6 Como 
meio de verificação de conduta os menores eram vigiados, aplicados sobre a tangível essência do 
poder de domínio sobre os corpos (Cf. FOUCAULT, 2008, p. 148) que eram como apontou o 

                                                           
6 Ofício enviado pela Escola de Aprendizes Marinheiros da Parahyba ao Exmº Inr. Vice Almirante Superintendente do 
Pessoal, em 1º de julho de 1912.   
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Diretor da unidade na Paraíba “[...] depositados dois ou três dias no estabelecimento antes de 
serem matriculados”. Ali estavam e regime de internato, submetidos a disciplina do corpo, como 
também a disciplina das mentalidades; rotinas que preparavam a desde a conduta moral até a 
corpulência adequando aos padrões exigidos para ser um bom marinheiro robusto e cheio de 
vigor, relacionada a uma educação hígida apresentada na escola pela figura do professor 
enfermeiro.  
               Para a preparação dos futuros marujos implantou-se aquilo que Marcos Taborda 2012 
chama de educação dos sentidos, uma vez que pedagogia aplicada na escola buscava moldar os 
costumes de jovens que estavam longe das normas modernizadoras advindas da República que se 
instalava no Brasil. Por isso faz-se necessário que ampliemos nosso olhar ao analisar a educação 
das Escolas de Aprendizes Marinheiros. A educação do corpo passa também ela educação dos 
sentidos na medida em que utilização de métodos didáticos atravessam o campo da medicalização 
através da higiene e da e harmonização da estética daqueles corpos franzinos dos jovens recrutas. 
Sendo assim, concordamos com Barreto Neto 2009: 

 
Se para atingir essa dita “integridade” humana fazia-se necessária uma adequada 
lapidação comportamental e moral do indivíduo, esta, por sua vez, só se 
concretizaria com a disciplinarização, primeiramente, do seu físico. 
                                                    (BARRETO NETO, 2009, p.30) 
 

              Sobre tal modalidade de pedagogização do corpo entendemos mediante Michel Foucault  
2008 : 

A modalidade enfim: implica numa coerção ininterrupta constante, que vela 
sobre os processos da atividade mais que sobre seu resultado esse exerce de 
acordo com uma codificação que esquadrinha ao máximo o tempo, o espaço, os 
movimentos. Esses métodos que permitem o controle minucioso das operações 
do corpo, que realizam a sujeição constante de suas forças e lhes impõe um 
relação de docilidade-utilidade são o que podemos chamar de “disciplinas”. 
                                                          (FOUCAULT, 2008, p. 118) 
 

 Por meio desta disciplina visava transformar crianças em adultos, seja via modelação de um 
corpo robusto, seja pela força braçal ou pela maturidade de uma mentalidade docilizada.  A 
disciplina cria assim corpos dóceis, jovens meninos obedientes a uma força e devotos a uma 
pátria. 
 
Considerações Finais 
 
         O que pudemos observar é que nestas três localidades que aqui apresentamos as Escolas de 
Aprendizes Marinheiros eram refúgios, abrigos para aqueles que tinham fome, fugiam da seca ou 
não tinham moradia, como no caso da Paraíba, que os menores desvalidos eram resgatados dos 
logradouros pelos Oficiais de órfãos como um método de organização social. Opondo-se ao 
método de recrutar os menores da Bahia e do Piauí em que os próprios pais encaminhavam as 
crianças para serem inspecionadas por meio de exames de saúde e alistaras a praça. 
         As inspeções de saúde eram um método de recrutamento recorrente as três unidades, 
crianças com qualquer tipo de doenças eram dispensadas e não poderiam fazer parte do corpo de 
jovens aprendizes. Os corpos deveriam estar sadios para torna-se objeto de disciplinarização para 
então ser um bom marinheiro. 
        Percebemos que para analisar a disciplinarização dos corpos, devemos passar por uma 
análise das mentalidades, visto que a disciplina só fabrica corpos dóceis através da educação das 
mentes transformando assim as personalidades e consequentemente modelando posturas 
corporais. 
       Tal estudo ainda carece de mais atenção, algumas leituras ainda devem ser encaminhadas 
para que estas reflexões acerca do corpo, das mentalidades, da disciplina e da transformação dos 
jovens aprendizes em marinheiros fiquem mais claras, e coerentes. 
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ESCRITAS E SIGNIFICAÇÕES SOBRE A FELICIDADE: UMA PROPOSTA 
SENSÍVEL (2010-2014) 

 
Amanayara Raquel de Sousa Ferreira1 

Orientador: Prof. Dr. Valter Ferreira Rodrigues2 
 
Resumo: Este trabalho objetiva analisar e problematizar os sentidos e os significados atribuídos 
a Felicidade a partir da escrita bibliográfica acadêmica sobre essa temática. Os textos usados são 
teses, dissertações e artigos de áreas distintas publicados entre os anos de 2010 a 2014 
(disponibilizados nos bancos de teses e dissertações das universidades federais/estaduais 
brasileiras) que versam sobre a temática em vários vieses e que servirá para o nosso estudo a fim 
de compreender como o tema da Felicidade é tratado e quais são as principais questões colocadas 
e relacionadas a este. Para conseguirmos perceber essas abordagens de maneira historicizada 
utilizaremos a perspectiva teórica-metodológica pautada na História Cultural, com ênfase na 
História das Sensibilidades, dialogando com autores como Alain Corbin (2005), Sandra Jatahy 
Pesavento (2007), e Roger Chartier (1990). Justificamos a relevância dessa proposta pela 
necessidade de delinear um olhar historiográfico acerca do tema da Felicidade, entendendo-o 
como uma questão histórica e sociocultural pensada e significada pela humanidade de diferentes 
formas ao longo dos tempos e espaços.  
 
Palavras-chave: Felicidade, sensibilidades, História Cultural. 
 

INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho propõe uma análise sob uma perspectiva que alia os pressupostos da 
História Cultural conjuntamente com a discussão das Sensibilidades, utilizando uma pequena 
parte da bibliografia acadêmica escrita e publicada entre os anos de 2010 e 2014 sobre o tema da 
felicidade, entre essas escritas temos teses, dissertações e artigos de áreas como Educação, 
Ciências Sociais, Economia, Psicologia, Filosofia, Administração, Comunicação, Ciências da 
Religião e Sociologia. Esses textos atuam como fontes e como sujeitos na nossa pesquisa, tendo 
em vista que se trata de uma revisão bibliográfica e que o nosso objeto de estudo pode ser 
considerado, de acordo com o olhar teórico-metodológico que adotamos, os sentidos e/ou 
significados sobre a felicidade que são construídos ou que estão contidos nas fontes analisadas. 

Os nossos objetivos estão envolvidos justamente com a análise e a problematização desse 
objeto, percebendo como e a partir de que questões e problemas a felicidade é pensada, atribuída 
de sentido, significada, “dada a ler” (CHARTIER, 1990). Esse estudo tem um conjunto de 
reflexões que parte de uma pesquisa mais extensa referente à monografia (TCC) em andamento 
intitulada provisoriamente de “Representações docentes sobre a felicidade (Pombal - PB de 1980 
aos dias atuais)” que está sendo desenvolvida no curso de História do CFP/UFCG. Dessa forma, 
nossa justificativa também é influenciada pelas colocações que levantamos para o trabalho 

                                                           
1 Graduanda em História pela UFCG/CFP/Cajazeiras, vinculada ao grupo de estudos GEPEFE (Grupo de Estudos 
e Pesquisa em Filosofia e Educação). E-mail: amanayarasousa_@hotmail.com 
2 Professor Dr. da UACS/CFP/UFCG, vinculado ao grupo de estudos GEPEFE (Grupo de Estudos e Pesquisa em 
Filosofia e Educação). E-mail: valterfilosofia@supering.com.br 
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monográfico, que se trata de considerar a importância da construção de um trabalho com um 
olhar historiográfico acerca do tema da felicidade, tendo em vista que durante a nossa pesquisa 
encontramos raros trabalhos de História que possuem ou propõem a felicidade como tema 
histórico. 

Tal pesquisa bibliográfica foi realizada através dos bancos de dados digitais e específicos 
das universidades federais e estaduais brasileiras e também no site de busca da BDTD (Biblioteca 
Digital Brasileira de Teses e Dissertações). Nos sites de busca fizemos uma pesquisa mais geral 
para nos situarmos acerca do que já se tinha realizado no espaço acadêmico sobre o objeto de 
pesquisa da monografia (felicidade docente), assim, procuramos com as palavras-chave 
“Felicidade”, “História da Felicidade”, Felicidade Docente”. Com os trabalhos encontrados e 
baixados, selecionamos para o presente artigo os textos que foram escritos entre os anos de 2010 
a 2014, por percebermos que esse recorte temporal abarca a maior quantidade de trabalhos que 
tomam o tema da felicidade como objeto central de suas reflexões sobre a contemporaneidade, 
principalmente. 

 
HISTÓRIA CULTURAL E SENSIBILIDADES 

 
O campo da História Cultural e a área da História das sensibilidades, os quais inserimos a 

nossa pesquisa em termos de perspectiva teórica e analítica, dialogam entre si e nos ajudam a 
delinear um olhar diferenciado sobre os sentidos, as significações, discursos, representações e 
práticas.  

Segundo Roger Chartier, em seu livro “A História cultural entre práticas e representações” 
(1990), que inclusive, inaugura um tipo de historiografia cultural focando suas abordagens nas 
práticas culturais e nas representações, conceitua o campo da seguinte forma: “A história cultural, 
tal como a entendemos, tem por principal objecto identificar o modo como em diferentes lugares 
e momentos uma determinada realidade social é construída, pensada, dada a ler” (CHARTIER, 
1990, p.16). Nessas realidades sociais é que inserem as práticas e as representações que o mesmo 
delineia e analisa em determinados contextos históricos, e que estão contidas nos vários objetos 
da história cultural, como por exemplo, as práticas religiosas, as formas de educação e 
disciplinarização, o corpo, as formas de sentir e significar o mundo, entre outros.  

A historiadora Sandra Jatahy Pesavento (2003) também reflete sobre o campo, e de certa 
forma, dialoga com o pensamento de Chartier, ela nos coloca que: 

 
Em termos gerais, pode-se dizer que a proposta da História Cultural seria, pois, decifrar 
a realidade do passado por meio das suas representações, tentando chegar àquelas 
formas, discursivas e imagéticas, pelas quais os homens expressaram a si próprios e o 
mundo (PESAVENTO, 2003, p.42) 

 
São nessas formas de se expressarem e expressarem o mundo que a Felicidade pode ser 

inserida ou pensada como uma forma de sentir e de ser buscada, a qual é transformada e 
significada diferentemente de acordo com a realidade sociocultural e histórica.  

Continuamos com Pesavento (2003) para falar das sensibilidades. A autora atribui a tarefa 
de trabalhar as questões sensíveis ao próprio historiador da cultura e as conceitua como “as 
formas pelas quais indivíduos e grupos se dão a perceber, comparecendo como um reduto de 
representação da realidade por meio dos sentidos, das emoções, da esfera da vida afetiva” (Idem, 
p.130). Dessa forma, as sensibilidades e a historiografia que se pretende fazer da cultura, em um 
sentido amplo, não estão em nenhum momento desligadas, os seus objetos e as suas formas de 
pensar as fontes e as escritas estão em uma linha compartilhada. 

Para refletirmos de maneira mais concisa sobre a História das Sensibilidades, Alain Corbin 
(2005) expõe sua definição como “[...] identificar a utilização dos sentidos que permitiu construir 
imagens do outro, dar forma ao imaginário social” (p.19), esse tipo de história consistiria em 
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perceber esses sentidos e de que forma são construídos imaginários e também representações a 
partir destes. 

Com esses entendimentos, depois de discutirmos um pouco sobre os campos teórico-
metodológicos que utilizamos, podemos sintetizar que a nossa pesquisa toma a História Cultural 
como área teórica em que inserimos o nosso objeto de pesquisa e bebemos de seus autores para 
entender como o tema da Felicidade pode fazer parte do âmbito cultural, e a História das 
Sensibilidades é colocada como uma perspectiva analítica que nos ajuda a construir uma leitura 
das fontes e uma forma de escrita baseada na percepção das questões mais ínfimas, a qual mais 
que qualquer coisa busca compreender os sentidos e os significados que as fontes podem nos dar 
suporte para problematizarmos.  

Como já havíamos mencionado, nesse trabalho especificamente, as fontes que 
selecionamos são escritas acadêmicas. Partindo das reflexões de José D‟Assunção Barros (2008) 
sobre a escrita de livros como produção cultural, mesmo que os textos acadêmicos não 
necessariamente sejam livros em si, mas que podem se transformar e no ato dessa transformação 
podem abarcar um público maior, e tendo em vista que os trabalhos acadêmicos enquanto teses e 
dissertações principalmente, se restringem mais à leitura de pessoas que estão também dentro da 
academia ou que se interessam por determinada área, propomos considerar a produção dos 
textos acadêmicos também como produções culturais, e dessa forma, como fontes que podemos 
construir uma leitura do ponto de vista cultural.  

O autor coloca igualmente a leitura como uma prática criadora, e sintetiza que “[...] uma 
prática cultural não é constituída apenas no momento da produção de um texto ou de qualquer 
objeto cultural, ela também se constitui no momento de sua recepção” (BARROS, 2008, p. 57-
58), assim, como já colocamos, baseando-se nessas considerações, interpretamos também as 
produções acadêmicas e sua difusão como criadoras de cultura, sabendo que a partir do 
momento que os acadêmicos escolhem determinados temas para pesquisar, não se trata de um 
ato inocente, mas de escolhas influenciadas por questões pessoais, questões do seu momento 
histórico e do seu contexto social e cultural.   

 
ESCRITAS, SENTIDOS E SIGNIFICADOS SOBRE A FELICIDADE (2010-2014) 

 
As escritas selecionadas e tratadas nesse trabalho são de áreas diversas e colocam o tema da 

felicidade sob variados olhares, recortes, teorias e metodologias, ou seja, atribuem diferentes 
significados e sentidos ao tema, por vezes se aproximando e por vezes se distanciando entre si 
em suas abordagens.  

Para essa produção, encontramos três textos publicados no ano de 2010, duas dissertações 
de mestrado e uma tese de doutorado: a dissertação de mestrado em Educação (Universidade 
Federal de Pernambuco) de Catarina da Silva Souza que tem como título “A percepção de 
felicidade dos professores da Escola Municipal Presidente Kennedy/Caruaru-PE”; a tese de 
doutorado em Ciências Sociais (Universidade Estadual do Rio de Janeiro) de Geraldo Garcez 
Condé, “A felicidade mediada: um estudo do imaginário da felicidade na mídia”; e a dissertação 
de mestrado em Comunicação (Universidade Federal de Goiás) de Camila da Silva Carvalho, “O 
consumo e a representação de felicidade em 40 anos de propaganda brasileira”.  

Do ano de 2011, encontramos uma tese e uma dissertação: a tese de doutorado em 
Ciências da Religião (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo) de Neuza de Fátima 
Brandellero, “Ser monge na „Era do Vazio‟: um estudo do Mosteiro da Ressurreição e sua 
mensagem de felicidade na sociedade pós-moderna” e a dissertação de mestrado em Filosofia 
(Universidade Federal da Paraíba) de Sérgio Ricardo de Andrade Virgínio, “A ética prática no 
pensamento de Peter Singer”. 

De 2012 encontramos mais quatro trabalhos, três dissertações de mestrado e uma tese de 
doutorado: a tese de doutorado em Filosofia (Universidade de São Paulo) de Fernando Gazoni, 
“Felicidade controversa: volição, prescrição e lógica na eudaimonia aristotélica”; a dissertação de 



 

e-ISSN: 2359-2796, v. 18, n. 1, 2018. XVIII Encontro Estadual de História – ANPUH-PB 

 

720 

mestrado em Psicologia (Universidade de São Paulo) de Luciano Espósito Sewayabricker, “A 
felicidade na sociedade contemporânea: contraste entre diferentes perspectivas filosóficas e a 
Modernidade Líquida”; a dissertação de mestrado em Administração (Universidade Federal da 
Paraíba) de Polyana de Arruda Torres, “Em busca da felicidade: uma pesquisa sobre o bem-estar 
no consumo”; e a dissertação de mestrado em Educação (Universidade Federal de Pernambuco) 
de Isis Tavares da Silva, “A felicidade no discurso dos professores da Escola de Referência em 
Ensino Médio Ginásio Pernambucano. 

De 2013 temos quatro trabalhos: a dissertação de mestrado em Comunicação 
(Universidade de Brasília) de Beatriz de Oliveira Silveira, “O consumo da magreza: a publicidade 
como ideal de felicidade”; a dissertação de mestrado em Psicologia (Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro) de Michele Intrator, “Felicidade: definições e paradoxos”; a 
dissertação de mestrado também em Psicologia (Universidade Federal Fluminense) de Diogo 
Teixeira, “O imperativo da felicidade na sociedade do controle: reflexões sobre o corpo”; e a 
dissertação de mestrado em Economia (Universidade Federal de Viçosa) de Maria Alice Ferreira, 
“Tecnologia e Felicidade em economias desenvolvidas e em desenvolvimento: Brasil e EUA”;  

Para finalizar, no último ano em análise, 2014, temos mais quatro produções: a dissertação 
de mestrado em Filosofia (Universidade Federal da Paraíba) de Marcio Lima do Nascimento, 
“Do mal-estar em Freud ao mal-estar em Bauman”; a dissertação de mestrado em Sociologia 
(Universidade Federal da Paraíba) de Jéssica Ferrer Eduardo de Amorim, “Consumismo, 
compulsão e felicidade: a representação social da felicidade nas práticas de consumo 
compulsivo”; a dissertação de mestrado em Comunicação (Universidade de Brasília) de Débora 
Guimarães Vaz Gontijo, “Ciência e publicidade: um projeto de neurose feliz”; e por último, o 
artigo de Flavinês Rebolo e Belmira Oliveira Bueno, publicado na Revista Acta Scientiarum 
(Universidade Estadual da Maringá - Paraná), “O bem-estar docente: limites e possibilidades para 
a felicidade do professor no trabalho”. 

Como já pontuamos, pretendemos, a partir das fontes apresentadas fazer uma análise inicial 
de como o tema da Felicidade aparece nesses trabalhos acadêmicos, percebendo os sentidos e os 
significados atribuídos a este, bem como refletindo acerca do que podem dizer as questões são 
relacionadas ao se tratar dessa temática. 

Nessa perspectiva, podemos delinear alguns eixos temáticos das questões centrais que os 
trabalhos acadêmicos associam à felicidade para construir suas discussões. Assim, as questões que 
destacamos nessas escritas são: relação entre felicidade e escola/docência; felicidade e 
mídia/publicidade/consumo; felicidade e ética/filosofia; 

Os trabalhos que apresentamos acima, fazem suas discussões sobre a felicidade dentro 
desses eixos e a significam de acordo com essas relações, assim, a felicidade adquire na maioria 
das vezes um sentido ou sentidos próprios. O eixo que definimos como “relação entre felicidade 
e escola/docência” é representado pelos trabalhos de Catarina da Silva Souza “A percepção de 
felicidade dos professores da Escola Municipal Presidente Kennedy/Caruaru-PE” (2010), o de 
Isis Tavares da Silva, “A felicidade no discurso dos professores da Escola de Referência em 
Ensino Médio Ginásio Pernambucano” (2012) e o artigo de Flavinês Rebolo e Belmira Oliveira 
Bueno “O bem-estar docente: limites e possibilidades para a felicidade do professor no trabalho” 
(2014). 

Nesses textos, percebemos o interesse na felicidade de um grupo especifico, no caso, os 
docentes, mesmo sendo pesquisas feitas em locais diferentes, estas prezam por entender o lugar 
desse conceito na experiência profissional dos professores e também compreender a escola como 
um lugar de especificidade quando se pensa em percepções e discursos sobre felicidade. Assim, 
nesses trabalhos, a felicidade é significada e toma sentido à medida que tem a escola como ponto 
de referência de influência em sua construção e também à medida que o trabalho docente, na 
atualidade, é colocado como um ponto de reflexão específico, se pensarmos que podem ser as 
necessidades da nossa sociedade que impulsionam esse tipo de interesse e escrita, pois há uma 
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lógica se considerarmos que a desvalorização social e salarial são questões presentes na realidade 
da docência em nosso País. 

O eixo “felicidade e mídia/publicidade/consumo” é o que mais toma espaço nas 
discussões analisadas, a maioria dos trabalhos selecionados associam a felicidade a um ou mais 
dessas questões juntas, a mídia, a publicidade e o consumo. Os textos que se destacam nessa linha 
são: o de Geraldo Garcez Condé, “A felicidade mediada: um estudo do imaginário da felicidade 
na mídia” (2010), o de Camila da Silva Carvalho, “O consumo e a representação de felicidade em 
40 anos de propaganda brasileira” (2010), o de Beatriz de Oliveira Silveira, “O consumo da 
magreza: a publicidade como ideal de felicidade” (2013), o de Diogo Teixeira, “O imperativo da 
felicidade na sociedade do controle: reflexões sobre o corpo” (2013), o de Jéssica Ferrer Eduardo 
de Amorim, “Consumismo, compulsão e felicidade: a representação social da felicidade nas 
práticas de consumo compulsivo” (2014), o de Débora Guimarães Vaz Gontijo, “Ciência e 
publicidade: um projeto de neurose feliz” (2014), o de Neuza de Fátima Brandellero, “Ser monge 
na „Era do Vazio‟: um estudo do Mosteiro da Ressurreição e sua mensagem de felicidade na 
sociedade pós-moderna” (2010), o de Polyana de Arruda Torres, “Em busca da felicidade: uma 
pesquisa sobre o bem-estar no consumo” (2012), o de Michele Intrator, “Felicidade: definições e 
paradoxos”, e o de Maria Alice Ferreira, “Tecnologia e Felicidade em economias desenvolvidas e 
em desenvolvimento: Brasil e EUA”. 

Quanto às discussões que envolvem a mídia, a publicidade e o consumo, parte-se do 
pressuposto de que um determinado ideal de felicidade é de certa forma construído através 
desses meios, e que, geralmente esse ideal está diretamente associado ao consumo e aos padrões 
sociais que estão presentes em uma sociedade considerada “pós-moderna”. A proposta de uma 
busca da felicidade “controlada” e pautada no consumo, perpassada pelos meios midiáticos é 
colocada exclusivamente como um ponto de necessária reflexão da sociedade contemporânea. 
Sejam usados conceitos como imaginário, representação, projeto, ideal ou imperativo, os textos 
procuram discutir de modo geral, como o consumo (que também está relacionado com o aspecto 
econômico) e a mídia influenciam no nosso pensamento sobre o conceito de felicidade 
subjetivamente e socialmente. 

O eixo que colocamos como felicidade e ética/filosofia é direcionado aos trabalhos que 
tratam a felicidade através de um viés ético-filosófico especificamente, o de Fernando Gazoni, 
“Felicidade controversa: volição, prescrição e lógica na eudaimonia aristotélica” (2012), o de 
Luciano Espósito Sewayabricker, “A felicidade na sociedade contemporânea: contraste entre 
diferentes perspectivas filosóficas e a Modernidade Líquida” (2012), o de Sérgio Ricardo de 
Andrade Virgínio, “A ética prática no pensamento de Peter Singer” (2011). Na Filosofia, o tema 
da felicidade é discutido mais especificamente no campo da Ética, na maioria das vezes os textos 
procuram analisar as “éticas” construídas pelos filósofos para elaborar uma interpretação sobre o 
tema a partir delas. E mesmo que a maioria dos trabalhos apresente as filosofias que falam da 
felicidade durante a história, percebemos que as produções de pós-graduação em Filosofia, 
procuram entender essas éticas em suas singularidades, pensando um filósofo ou uma obra 
específica. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Portanto, a importância de tratar um tema como a felicidade na História, tendo em vista a 

produção relativamente extensa em outras áreas do conhecimento e o não aparecimento na 
pesquisa aqui realizada de trabalhos historiográficos acerca da temática; a atenção a História 
Cultural e a História das Sensibilidades aliadas para a análise dos sentidos, significados e 
sentimentos; e a diversidade de sentidos atribuídos à felicidade por meio da escrita acadêmica 
analisada, dando ênfase às questões que são discutidas associando felicidade à um grupo 
específico (como podemos observar, os docentes), e  às características da sociedade 
contemporânea, por vezes acionada como um momento “moderno”, outras vezes como uma 
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“pós-modernidade”, a ideia de uma cultura influenciada pelo capitalismo e consequentemente 
pelo consumismo e pela ideia de fugacidade, “liquidez”, “vazio”, nos leva a perceber a 
necessidade dessas produções de discutir essas questões, o que nos dá suporte para compreender 
como a academia vem ou está pensando a cultura, a nossa sociedade e a felicidade observada 
através destas. 

Assim, o segundo eixo que delineamos “felicidade e mídia/publicidade/consumo”, pode 
ser considerado o que obtém mais destaque devido tanto ao número expressivo de trabalhos 
dentro do quadro que analisamos, quanto a consistência das discussões que fazem, tomando o 
conceito de felicidade na contemporaneidade como algo intrinsecamente ligado aos ideais 
construídos e repassados pela mídia e pela publicidade, estes que estão colocados numa relação 
de presença manifesta do consumo e do consumismo. 

Mas em que tipo ou definição de sociedade e momento histórico essas significações sobre a 
Felicidade são construídas? Os autores dos trabalhos que analisamos ficam em um impasse entre 
definir o momento como Modernidade ou Pós-modernidade ou até mesmo Hipermodernidade, 
esse impasse nos leva a refletir como a indefinição do momento em que vivemos também é uma 
característica desse próprio momento e influencia diretamente acerca de como elaboramos os 
nossos conceitos.  

Dessa forma, nas produções fica a critério da escolha teórica feita pelos autores para as 
suas pesquisas que irá demonstrar a partir de que e como consideram a sociedade e o momento 
histórico atual. Nessa perspectiva, entram em cena predominantemente teóricos como Freud, Z. 
Bauman, Gilles Lipovetsky, Jean-François Lyotard, entre outros, que discutem e trazem seus 
posicionamentos em relação às caracterizações da sociedade a qual vivemos e presenciamos. 
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O ESPIRISTISMO E A SUA INFLUÊNCIA NAS VACINAS DE CUSPE 
 

Rosana do Nascimento Gomes Melo1 

 
Resumo: O presente trabalho tem por objetivo analisar a atuação de um prático de farmácia e 
seus procedimentos de cura, no qual o mesmo desenvolveu uma técnica de cura conhecida como 
lymfoterapia, que significa a cura pela saliva, bem como analisar a sua relação com a religião 
espírita. José Fábio Lyra criou um mecanismo de cura no nordeste paraibano, na cidade de 
Bananeiras-PB, feito da saliva de crianças sadias, onde desenvolveu uma vacina a qual injetava nas 
pessoas acometidas de alguma enfermidade. O “homem do cuspo” como ficou conhecido, 
produzia e comercializava as vacinas em sua farmácia também localizada em Bananeiras onde 
multidões de pessoas peregrinavam para receber a medicação. As vacinas de cuspe tinham o 
poder de curar, tuberculosos, diabéticos, entre outras doenças. O Espiritismo debatido em 
algumas publicações do jornal A Imprensa no século XX, as publicações deixaram explicito toda 
uma reprovação aos adeptos do Espiritismo, em artigos escritos por padres da Igreja Católica, 
que repudiavam os espíritas por considerarem o que eles pregavam não provinha do “divino”. O 
José Fábio Lyra era espírita, e em uma carta escrita ao padre José Pereira Diniz da cidade de 
Bananeiras para justificar a criação da lymfoterapia, o farmacêutico revela ao padre se foi ou não o 
Espiritismo usado enquanto ideia e inspiração para criação das vacinas. Na produção deste 
trabalho utilizaremos de periódicos como o jornal A Imprensa; cartas trocados entre o 
farmacêutico e o vigário de Bananeiras o padre José Pereira Diniz; e demais documentações 
sobre a lymfoterapia e o José Fábio Lyra.  
 
Palavras-chave: Espiritismo; lymfoterapia; vacina de cuspe.  

 

INTRODUÇÃO 
 
José Fábio Lyra foi um farmacêutico residente na cidade de Bananeiras, quando ainda 

jovem desenvolveu um método de cura que se fundamentava na constituição de vacinas caseiras 
composta de saliva humana. O seu método de cura era chamado de lymfoterapia, que originou nas 
famosas vacinas de cuspe. “[...] esse methodo consiste na transposição de produtos secretados de 
certas glândulas das pessoas serem para os doentes”. (LYRA, 1936). A prática de cura do José 
Fábio Lyra consistia em um recurso terapêutico usado a partir da saliva de pessoas e crianças sãs, 
possibilitando resultados positivos após os tratamentos. A vacina de cuspe, como era conhecida 
tinha o poder de curar, doentes com tuberculose, câncer, lepra e diabetes era objeto de tentativas 
de curas pela lymfoterapia, promovendo uma verdadeira revolução nas práticas terapêuticas de cura 
na Paraíba. 

 Assim José Fábio Lyra promovia “curas milagrosas”, devido ao seu conhecimento 
medicinal, compondo-se como um praticante da terapêutica popular, os práticos populares que 
estavam presentes em demasia na Paraíba no século XX.  

                                                           
1 Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). E-mail: rosanagomes.historia@gmail.com  
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Os farmacêuticos práticos exerceram a medicina em várias cidades do interior 
do Estado, ou mesmo na capital. Mamanguape, Cajazeiras, Catolé do Rocha e 
Bananeiras já tiveram as suas celebridades. Entre essas se destaca um pratico de 
farmácia, que foi homem estudioso e bom, falecido em 1939. (CASTRO, 1945, 
p.285).  
 

Pretende-se com a escrita desse artigo analisar as relações entre o Espiritismo, religião do 
qual o José Fábio Lyra era adepto, e a Igreja Católica em seus discursos de oposição e repulsa a 
tal doutrina. A Igreja Católica se revelou uma forte opositora das ideias espíritas, principalmente 
quando expôs os discursos de padres contra o Espiritismo presentes em publicações do jornal A 
Imprensa do século XX. O Objetivo desse artigo é também discutir cartas trocadas entre José 
Fábio Lyra e o então padre de Bananeiras José Pereira Diniz, ao questionar os motivos que 
levaram o farmacêutico a criar o método da lymfoterapia se provinha ou não de ideias espíritas, 
bem como analisar os discursos que emergiam dentro daquele contexto de cura, e contra o 
Espiritismo, religião que foi bastante julgada e descriminada pela Igreja Católica em seus 
discursos em combate à prática espírita. 

 

METODOLOGIA 
 

A análise de periódicos como jornais e cartas, foram fundamentais e importantes na 
escrita desse artigo, como às cartas trocadas entre o José Fábio Lyra e o padre José Pereira Diniz, 
sobre a origem do método da lymfoterapia. José Fábio Lyra pregava o espiritismo, religião até então 
discriminada pelos líderes católicos, constantemente levas de artigos contrários à prática espírita 
eram publicados no jornal A Imprensa, titular da Igreja Católica. Foi em uma carta escrita pelo 
padre da cidade de Bananeiras na época José Pereira Diniz para o José Fábio Lyra, que indagava 
sobre quais procedimentos de natureza religiosa ou não poderiam ter incentivado e inspirado o 
farmacêutico durante a criação das injeções de saliva. Publicações no jornal A Imprensa, jornal 
católico que em várias de suas publicações, fazia duras criticas ao Espiritismo e seus praticantes. 
O Espiritismo estava sendo constantemente julgado e execrado pela Igreja Católica que 
considerava tais práticas espíritas pecaminosas, e que por meio da imprensa encontrou uma 
forma de julgar e condenar o Espiritismo.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Uma carta escrita em 22 de outubro de 1936, de autoria do padre José Pereira Diniz, 
vigário da paroquia de Nossa Senhora do Livramento, localizada na cidade de Bananeiras, 
questionava a origem do método de cura do José Fábio Lyra, se a lymfoterapia foi empregada ou 
não com fortes influências no Espiritismo, o padre ainda deixava claro que soube através do 
diretor de Saúde Publica, que o farmacêutico havia falado que a lymfoterapia, “[...] provinha de uma 
missão recebida de um espirito superior que não era o Deus da religião de Vocês” (DINIZ, 
1936). Essa frase que segundo o padre Diniz, o José Fábio Lyra teria tido ao diretor de Saúde 
Publica de Bananeiras quando questionando sobre a origem de seu método, fazendo com que 
após essa suposta declaração do farmacêutico, a Igreja Católica se pronunciasse sobre tal 
afirmativa, já que a mesma fazia forte oposição ao Espiritismo na época, principalmente através 
da imprensa. O padre José Pereira Diniz, teceu as seguintes indagações ao José Fábio Lyra, 
exigindo que o mesmo respondesse sua pergunta, para assim esclarecer suas dúvidas.  

 
[...] Foi do espiritismo que lhe promoverá a idéa da lymphoterapia? [...] Ou a 
significação desse estudo de que falou V.S oculta um simples intercambio 
medimimico de acordo com os postulados do espiritismo? É certo que V.S 
declarará em público que estava cumprindo a missão divina de um espirito 
superior que não era o Deus de “Vocês”? (DINIZ, 1936). 
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Para entender esse contexto de discussão entre José Fábio Lyra e o padre José Pereira 
Diniz, é preciso entender o que foi o Espiritismo. Segundo PEREIRA NETO (2001), o 
Espiritismo se caracterizou por ser uma: “- doutrina de origem francesa, autodefendia cientifica 
filosófica e religiosa- ocorreu, no Brasil, em meados do século XIX” (p. 93). A doutrina espírita 
foi desenvolvida por Allan Kardec2, que, no entanto, muitos de seus princípios geraram discórdia 
entre vários grupos sociais, o que acabou configurando a doutrina em fortes tensões, pois, “Sua 
organização foi caracterizada por acirradas disputas internas, relacionadas com a interpretação 
dos fundamentos, sobretudo por Allan Kardec.” (PEREIRA NETO, 2001, p.93).  Esses 
conflitos em torno do Espiritismo aconteceram também por forte oposição que faziam os 
membros da Igreja Católica diante a prática espírita, já que os mesmos não aceitavam a maneira 
como os espíritas realizavam o seu culto, e pregava suas crenças.  

Mencionando a lymfoterapia, José Fábio Lyra escreveu uma carta em resposta ao padre 
Diniz, explicando que a base para sua criação se avigorou a partir de estudos científicos que 
foram publicados em dois livros3 de sua autoria, onde também pode comprovar a veracidade seu 
método na presença dos médicos que trabalhavam no hospital Pedro I na cidade de Campina 
Grande-PB, quando redigiu um memorial para o corpo médico deste local na tentativa de obter 
um reconhecimento no meio médico, uma ratificação de seu método, e, que assim seus esforços 
fossem levados em consideração. José Fábio Lyra havia comprovando que a lymfoterapia foi 
desenvolvida com base em estudos científicos.  

  
O meu methodo de cura lymphoterapico ou sialotherapia é o resultado de 
estudos scientificos explanados em dois livros publicados e um memorial inédito 
lido perante alguns medicos no hospital Pedro I de Campina Grande. Nelles 
verá que toda minha preocupação foi demonstrar por dados positivos a verdade 
do que asseverava e venho demonstrando. (Lyra, 1936).  
 

O Espiritismo foi empregado enquanto cura espiritual pelo José Fábio Lyra, na cura de 
seu próprio espirito enquanto espírita e ser humano e não em seu método da lymfoterapia, as ideias 
espíritas até então não haviam influenciado o farmacêutico na criação das vacinas.  

 
O diretor de Saúde quando me interpelou sobre os elementos de que me 
utilisava para curar, estava em frente os meus filtros em atividade. Demonstrei o 
modo de obter a vacina. V. Revma. sabe que tenho ideias espiritas, mas, que em 
tempo algum as empreguei para a cura do corpo, e sim para as do meu espirito. 
(LYRA, 1936).   
 

O José Fábio Lyra na carta que responde ao padre José Pereira Diniz comenta que houve 
um mal entendido durante sua conversa com o diretor de Saúde Publica, pois segundo o 
farmacêutico, o diretor de Saúde Pública não teria compreendido a sua fala quando comenta que 
a lymfoterapia emergiu também de uma missão divina, mas que essa missão não propriamente no 
sentido religioso, mas uma missão divina da vida humana.  

 
No momento em que discursava alludindo a transformação que nos últimos dias 
ia se dando nos meus costumes de homem modesto, disse para o diretor que 
atribuía a finalidade de uma missão divina como são todas as outras da vida 
humana inclusive a do mesmo Director e pessôas presentes, cuidadoso como 
sou lembrei que não tomassem aquellas palavras no sentido místico ou religioso. 
(LYRA, 1936).  
 

A Igreja Católica divulgou toda a sua reprovação aos espíritas através de artigos escritos 
por padres entre eles o padre Hildon Bandeira, artigos que eram publicados pela imprensa. Os 

                                                           
2 Hippolyte-Léon Denizard Rivail, mais conhecido como Allan Kardec, era francês, autor de livros como o Livro dos 
Espíritos (1857); o Livro dos Médiuns (1861); entre outros, foi o fundador da Doutrina Espirita.  
3 A lymfoterapia (razões, fatos e curas); Da lymfoterapia do Phisyo- Psychismo. 
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artigos eram publicados no jornal A Imprensa, que ao longo do tempo, revelavam publicações de 
caráter contraditório as práticas da religião espírita. A forte oposição que os religiosos católicos 
faziam ao Espiritismo não era apenas devido às crenças espíritas, como também pela maneira 
como aconteciam as sessões espíritas, as manifestações que eram expostas as supostas “almas dos 
mortos”, pois segundo a Igreja Católica, existia todo um “espetáculo” construído durante as 
sessões no qual as almas dos mortos se apresentavam de formas cômicas, grotescas, inusitadas, e 
que para a Igreja Católica não poderiam ser consideradas reais, pois até o próprio cenário onde 
eram feitas as invocações dos espíritos parecia ser bastante proposital a possíveis falcatruas.  

 
[...] o que não pode admitir a não ser a mil trucs é esse comércio desrespeitoso 
com os mortos ao bel prazer de qualquer dominador de espíritos, todos os dias, 
nos ambientes de luzes opacas ou multi-cores descobrindo segredos, dando 
“garrafadas”; o que não compreendemos é que as almas dos difuntos que 
querem repousar estejam a fazer palhaçadas com danças de mêsas toques de 
gaitas comoções nervosas e escrevendo cartas dando informações, revelando 
mistérios desmoralizando a medicina ensinando erros e blasfêmias contra o filho 
de Deus Jesus Cristo contra a religião, contra seus dogmas e mandamentos. (A 
Imprensa, 2 jul de 1939).  
 

A Igreja Católica julgava os espíritas e seus intelectuais, como falsários, enganadores da 
boa fé das pessoas que acreditavam estar entrando em contanto com seus familiares mortos. Os 
intelectuais do Espiritismo, segundo a Igreja Católica falavam “línguas desconhecidas”, que as 
pessoas que estavam no local não compreendiam. Para a Igreja Católica, as almas que eram 
invocadas nas sessões espíritas eram almas demoníacas, e que estavam condenadas ao inferno.  

 
[...] o numero maior deles encaixam totalmente em alucinações dos assistentes 
em trapaçarias dos mediums e em telepatia. E que as almas podem atender a 
uma invocação espirita? Aos justos? Não. Somente a dos condenados do inferno 
ou demônios. (A Imprensa, 2 jul. 1939). 
 

As manifestações promovidas pelos espíritas em seu ambiente de culto foram bastante 
reprimidas. As supostas almas dos mortos que apareciam nas sessões espíritas, para o padre 
Hildon Bandeira, não tinham como se comunicar com os vivos, já que não tinha ligação com o 
corpo, o espírito por si só não poderia se comunicar sem que houvesse essa ligação. 

 
Como podem as almas dos mortos intervir em sessões espiritas si elas separadas 
do corpo estão em estado de imobilidade absoluta? Se lhe faltam os órgãos 
corporeos indispensaveis para o funcionamento das faculdades sensitivas? E os 
membros necessários para se locomoverem? Se não possuem órgãos dos 
sentidos que os roubou a morte como podem saber o que se passam nesse 
mundo? (A Imprensa, 2 jul. 1939). 
 

A Igreja Católica lançava uma ofensiva contra os médiuns, denunciando-os como 
vigaristas, impostores. “Há tantos motivos para se crer que esses mediums não são leais... e sim 
fraudulentos trapaceiros.” (A Imprensa, 5 jul. 1939). Uma das maiores frustações da Igreja Católica 
para com os espíritas, é a prova que tanto exigiram dos médiuns, uma prova da verdade, da 
identidade das mensagens que os médiuns recebiam das almas em suas sessões que 
comprovassem que as mensagens eram verídicas.  

 
[...] a prova da identidade de tais mensagens até hoje não surgiu um espirita por 
mais iluminado que fosse [...] nem o próprio Allan Kardec e nem os espiritistas 
de João Pessoa para apresentar esta indispensável prova de verdade. (A Imprensa, 
5 jul. 1939). 
 

  Para os padres existiu um comércio bastante lucrativo comandado pelos espíritas, para 
usufruírem do dinheiro alheio, usando de falsos meios espirituais para iludir as pessoas que 
acreditavam estar em contanto com seus entes falecidos.  “[...] afirmando ser além de herético, 



 

e-ISSN: 2359-2796, v. 18, n. 1, 2018. XVIII Encontro Estadual de História – ANPUH-PB 

 

729 

impossível e explorador, o pretenso império dos mediums sobre as almas dos defuntos.” (A 
Imprensa, 13 jul. 1939). Para os membros da Igreja Católica, essa era a definição dos espíritas, 
pessoas não confiáveis. “Sabemos que são inúmeras as mistificações e trapaças de mediums 
espertalhões nesses “centros” por aí afóra” (A Imprensa, 13 jul. 1939). 

Com argumentos que o Espiritismo, proveio de teorias falsas, sustentas em “conversa 
fiada”, por isso não provavam nada do que pregavam com isso o Espiritismo foi considerado 
“[...] uma artimanha diabólica com personalidades leigas no assunto, é conversa fiada que faz 
zoada, mas não convence.” (A Imprensa, 18 jul.1939).  O argumento verídico seria o da razão 
segundo o padre Hildon Bandeira, o da razão o que foi estudado e comprovado em tese pelos 
cientistas, e não o que dizem os espíritas, porém a razão religiosa se sobressai a todas essas. “Não 
é que sejamos racionalistas que não superponhamos á razão divina luz da fé. A igreja não esmaga 
as investigações das luzes naturais. Limita-as.” (A Imprensa, 18 jul. 1939).  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A perseguição sofrida pelos espíritas pela Igreja Católica demonstrou que como o José 
Fábio Lyra por ser também espírita, isso teria sido um dos motivos da carta escrita pelo padre 
José Pereira Diniz, tecendo várias interrogações ao farmacêutico. José Fábio Lyra era proprietário 
de uma farmácia, era nesse espaço que realizava a manipulação de remédios, com o auxilio de sua 
filha Alba e onde também aconteciam as sessões espíritas.  

A Igreja Católica pregava um discurso do que seria a verdade absoluta, que se baseava na 
razão divina, em Deus, e não da razão humana, pois a razão do homem estaria permeada de 
imperfeições e erros, julgando assim o Espiritismo. Os argumentos dos espíritas, segundo A 
Igreja Católica não constam em nada de cientifico, muito menos não se baseiam nos 
ensinamentos da Bíblia.  “Porém a Igreja não é desqualificando a opinião de tais cientistas, mas 
[...] queremos afirmar que eles não são autoridades e autenticas das questões religiosas.” (A 
Imprensa, 18 jul. 1939). 

A notícia das vacinas de cuspe espalhou-se por toda a Paraíba e região. Então, depois da 
fama repentina, José Fábio Lyra acabou sofrendo uma forte repressão da Saúde Pública. As 
vacinas estavam fazendo muito sucesso a época, sua “prática médica” causava mal estar num 
momento em que a profissão médica se institucionalizava na Paraíba.  
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DEPONHO AS SANDÁLIAS DO HUMANO, DO TERRENO E DO TRANSITÓRIO: 
ESCRITOS E ESCRITA DE SI EM DOM JOSÉ MARIA PIRES 

 
Leonardo Sousa da Silva1 

  
No soalheiro quarto domingo de março de 1966 os olhos na Igreja de Nossa Senhora do 

Rosário eram expectativa. Olhares brejeiros e sertanejos se misturavam aos curiosos do Cariri e 
do Litoral. A Paraíba queria ver o novo bispo. Ele chegou. Era negro, de família pobre, mineiro 
de Araçuai.  

Foi primeiro ao centro, junto a Virgem do Carmo. Chegou no sábado oferecendo buquês 
em palavras. Perfumado pronunciamento que condicionou a muitos sorrir com os olhos. Na 
praça Dom Adauto dedicou-lhes o dom da palavra. Depois de discursar o coração, seguiu. Do 
centro para a margem. 

Pisou no Jaguaribe da Arquidiocese paraibana para tomar posse do valoroso espaço de 
poder na Igreja Católica reservado aos epíscopes. O primeiro bispo negro do Brasil chegava ao 
nordeste para subir na hierarquia. Pisou naquele chão para ser arcebispo. Dom José Maria Pires 
subiu os três degraus rumo ao altar da virgem do Rosário para nos átrios da Igreja entrar na vida 
do povo paraibano. Foi encontro de sentimentos. No abraço do bispo ficava o cheiro do povo 
macerado em suor e afeto. 

As bandeiras solenemente hasteadas na frente da Igreja matriz faziam reverência a ao 
momento. Pela força do vento a rigidez dos mastros pareciam curvar durante a chegada do novo 
pastor. Naquela calçada da Igreja da Virgem Maria, passou entre os fiéis, os fitou, foi tocado. 
Seguiu. Foi entrar para a história da Paraíba. 

  No presbitério da capela-mor da Igreja o episcopado lhe fez honrarias em forma de 
acolhida. Tomou posse naquela hora que somava para concluir as suas primeiras quarenta e oito 
em solo paraibano. Seguindo a disciplina do rito litúrgico, discursou com palavras de alegria, algo 
semelhante ao que, segundo os escritos bíblicos, alguns profetas bíblicos sentiram ao adentrar em 
territórios sagrados. 

Respeito com o sagrado. Naquele dia simbolicamente ele retirou as sandálias dos pés para 
sentir o calor do povo da Paraíba. 

O encontro dos olhos de Dom José com os do povo da Paraíba foi encontro de almas. 
Encontrou-se o eu no tu. O povo necessitando, e muitas vezes padecendo era o que a vida do 
Dom José necessitava. As suas ideias de bispo obedeciam as aspirações do Concílio Vaticano II 
acontecido de 1962 a1965. O seu olhar político era de quem na Igreja do nordeste de Minas 
Gerais sentiu o golpe de abril de 1964 e creu ser revolução. Com a Paraíba diante dos seus olhos 
e ao alcance de seus braços, abriu naquele março de 1966 possibilidades de outro modelo de vida 
política e clerical. Os pobres e os simples seriam os protagonistas de sua vida. 

As suas práticas esbarrariam nos corpos das crianças que choravam fome naquela terra 
quente. Nas mulheres viúvas e donas de casa que implorando por ouvintes, lançavam demorados 
olhares de solidão e socorro. Iria guarda na batina o pó do barro vermelho, o mesmo dos pés de 
quem trabalhava no campo e era sem terra.    

                                                           
1 Graduado em História pela Universidade Estadual da Paraíba – Campus de Guarabira. E-mail: 
iamleonardo28@hotmail.com 
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Dom José Maria Pires ao ver e sentir o pós golpe civil-militar nos corpos dos 
paraibanos/as sentiu vontade de curá-los da ditadura. Curou-se da antiga postura política para 
curá-los. As suas práticas educativas foram caminhando a curtos passos. Se convertendo. A partir 
das afecções causadas pelas ordens do Concílio Vaticano II quis estar junto ao povo para ser 
pastor que conduz a cura da alma para libertar o corpo. 

As primícias da vida de Dom José Maria Pires – política e clerical – o conduziriam a 
caminhar junto ao povo mais pobre. Em seus fazeres iria sentir odores e afetos. Os cheiros dos 
corpos suados da labuta e os de quem lhe estendia os braços convocando um abraço – ´xero´. O 
bispo negro viria encontrar o que lhe havia dito seu amigo Dom Elder Câmara, a felicidade da fé 
dos que cantavam “O senhor é meu pastor e nada me faltará, mesmo com as tripas parecendo 
rosnar de fome”. 

Dos altares da arquidiocese buscaria inclinar vaidade para degustar os sabores da vida 
nordestina.  Nas culturas continuar unido ao sagrado. Para o Dom José, viver como arcebispo da 
Paraíba naquele tempo era encontrar o Deus no povo pobre. 

Nas palavras do discurso de posse em frente ao Palácio do Carmo o Dom José descrevia 
a vida que enxergava na Paraíba, a vida necessitada de cura e libertação. Saudando os fiéis 
presentes Aclamava a Paraíba: “Santa na vida de teus lares, nas preces de teus crentes, nas 
lágrimas do órfão e da viúva, nos suores do operário, nas dores do enfermo, no sofrimento do 
pobre, na angústia do encarcerado!” (PIRES, 2012, p.15).  

O Dom José discursando apresentava o modo como enxergava a Paraíba. Santa pela vida 
do povo. Nas suas citações ia de encontro as necessidades e sofrimentos por ele já percebidos. 
Sentiu-se como adentrando em um território santo, por isso, sentiu a necessidade de 
imageticamente despir os pés. Revelou a fragilidade despindo-se do conforto e congraçamento 
comtemplando a santidade histórica do povo paraibano.  

 
É santa a terra em que piso. Por isso, deponho as sandálias do humano, do terreno e do 
transitório e suplico a Deus que me revista de sua graça e me robusteça com sua força, 
para que eu penetre nos teus umbrais como mensageiro da paz, da justiça e do amor. 
Paraíba valorosa, eu te saúdo e te abençôo! A benção do Senhor desça sobre ti! (PIRES, 
2012, p. 15-16). 

 
Com essas palavras o novo arcebispo da Paraíba se declarava ao povo. Se mostrava 

acolhedor dos sentimentos dos paraibanos/as e das suas suplicas. As identidades de Dom José 
Maria Pires se metamorfoseavam a passo em que as suas sensibilidades iam aflorando. Nesse 
sentido as sensibilidades do Dom José se tornam um deleite aos olhos de qualquer historiador da 
cultura. 

As sensibilidades se encontram no centro das ambições da história cultural, é o crème de 
la crème da história (Sandra Pesavento, 2007). O estudo das sensibilidades é uma aventura da 
individualidade na busca pelas razões e emoções que produzem sentido sobre a realidade. 

Na escrita de si de Dom José Maria Pires, pode-se dizer que o estudo das suas 
sensibilidades está interessado na sua individualidade, na sua humanidade, no que ele disse 
naquele tempo e espaço. Mesmo que escritos, os seus ditos e não ditos transcendem o impresso. 
É investigar o que disse a partir dos sentidos biologicamente humanos.  

A esfera das sensibilidades se situa em um espaço anterior à reflexão, na animalidade da 
experiência humana, brotada do corpo, como uma resposta ou reação em face da realidade. 
Como forma de ser e estar no mundo, a sensibilidade se traduz em sensações e emoções, na 
reação quase imediata dos sentidos afetados por fenômenos físicos ou psíquicos, uma vez em 
contato com a realidade (PESAVENTO, 2007, p. 10). 

Nos estudos de Sandra Pesavento (2007) analisar as sensibilidades é estudar os sentidos 
que nascem no espaço do corpo sem razão reflexiva que lhe tenha precedido. É desvendar o 
envolto nos afetos, no sentido. O que as palavras não foram capazes de expressar. É desafio para 
o ofício do historiador da cultura. As subjetividades das sensibilidades revelam a presença do eu 
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como agente e matriz das sensações e sentimentos. Direcionando esse conceito para a escrita 
discursiva de Dom José Maria Pires abre-se possibilidades de se ler as suas sensibilidades, fazer 
uma leitura da alma (Sandra Pesavento, 2007, p. 13-14). 

A busca pela captura do íntimo de Dom José Maria Pires em suas primeiras práticas na 
Paraíba é esforça-se por fazer uma leitura de sua alma. Porém, a tentativa de captura desse íntimo, 
a escrita da história configura-se enquanto uma relação de violência quando o historiador emite 
juízos sobre seus discursos e os expõe. 

A Escrita da História é produzida por conceitos do tempo presente direcionados aos 
fatos do passado. É desconstruir o passado estando no presente e com os olhos do presente, 
mesmo que atento aos perigos anacrônicos a violência se personifica. 

Desse modo, o historiador é um manipulador de memórias. Pois, “por mais bem 
intencionado que o historiador esteja em relação ao buquê de memórias que tenha coletado, ele 
terá que deflorá-las para poder gestar a História” (ALBUQUERQUE JR, 2007, p. 206). 

Nos escritos do primeiro bispo negro do Brasil é possível enxergar sensibilidades, 
disciplinas, ordens no discurso. “Mas, o que há, enfim, de tão perigoso no fato de as pessoas 
falarem e de seus discursos proliferarem indefinidamente? Onde, afinal, está o perigo?” 
(FOUCAULT, 1996, p. 8). Em A ordem do discurso Michael Foucault ironicamente 
problematiza os “perigos” do discurso. 

O discurso é ordenado. A ordem, está no discurso disciplinar seguido por quem discursa 
– obediência as estruturas de um discurso – as percepções dos adestramentos das falas e do que 
falar. Mas também ordem no sentido de ordem a ser seguida – ordenamento –, de impor uma 
ordem de pensamento a ser seguida e não outra. Porém, toda construção de discurso é vulnerável 
a desconstrução. 

Os escritos de Dom José Maria Pires analisados sob a ótica metodológica da análise de 
discurso, faz-nos percorrer os caminhos apontados pelos estudos de Michael Foucault (1996). 
Buscar na formula dos discursos do Dom José, as formas de exclusão, limitação e apropriação. O 
esforço serve para apontar indícios de como o discurso foi gerado. Como foi produzido e para 
quais necessidades. 

O método é da análise de discurso proporciona entender além da criação do discurso do 
Dom José, perceber quais os referenciais por ele defendidos, as normas seguidas para depois 
perceber como acontece a variação do seu discurso na Arquidiocese da Paraíba. 

Em seu primeiro discurso na Paraíba Dom José Maria Pires faz um marco no seu modo 
de viver política e clericalmente. Começa a converter as suas práticas e posturas. Vai construindo 
afeições identificadas com a democracia e os direitos humanos e menos com as disciplinas da 
ditadura. Inicia a construção de uma nova identidade em solo paraibano. 

A identidade cultural do sujeito pós-moderno é fluida, instável. “A identidade torna-se 
uma „celebração móvel‟” (HALL, 2007, p. 13).  A identidade dos sujeitos da Pós-modernidade se 
forma e transforma continuamente, mediante as formas como somos representados ou 
interpelados nos sistemas culturais que nos cercam. É definida pela história e não pela biologia. 

Segundo o pensamento de Stuart Hall (2007) os indivíduos assumem identidades distintas 
em diferentes momentos, sem necessariamente fazer pacto com a coerência. A partir desse 
conceito torna-se educativo o modo como Dom José Maria Pires vai de conservador a libertador. 
Do que apoiou o golpe de 1964 ao que passou a denunciá-lo estando com os que sentiam a 
opressão dos militares. 

Escrever a escrita de si de Dom José Maria Pires é propor uma experiência ao leitor. Não 
é acessar a informação, mas ser partícipe. Nesse caso, ter uma experiência não é simplesmente o 
sujeito encontrar os estritos do Dom José Maria Pires ou lê-los. A experiência é divorciada da 
informação:  

O sujeito da informação sabe muitas coisas, passa seu tempo buscando informação, o que 
mais o preocupa é não ter bastante informação; cada vez sabe mais, cada vez está mais bem 
informado, porém, com essa obsessão pela informação e pelo saber (mas saber não no sentido de 



 

e-ISSN: 2359-2796, v. 18, n. 1, 2018. XVIII Encontro Estadual de História – ANPUH-PB 

 

734 

“sabedoria”, mas no sentido de “estar informado”), o que consegue é que nada lhe aconteça 
(LARROSA, 2002, p. 19) 

A coleta de uma gama de informações não qualifica uma experiência. A busca insana por 
informações chega a ser, segundo Jorge Larrosa (2002), uma forma de antiexperiência. Para 
experienciar é preciso parar e sentir. A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que 
nos toca. “A cada dia se passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos 
acontece” (LARROSA, 2002, p. 18). 

Nesse sentido, a produção de um texto historiográfico a partir de experiências de Dom 
José Maria Pires e, ao mesmo tempo vivenciar uma outra experiência – a do eu autor. 
Questionando as fontes – os escritos –, analisando e colhendo as respostas gestadas, é possível 
uma experiência original ao escritor da Escrita de Si. 

Na historiografia brasileira tem crescido o interesse por pesquisas no campo da História 
das Sensibilidades. Os historiadores da cultura aspiram sempre novas temáticas e novas 
abordagens. Essa constatação é resultado do alargamento dos temas e fontes propostos pela 
História Cultural (Cf. BURKE, 2011). Se busca as Micro Histórias, as narrativas biográficas, as 
sensibilidades dos indivíduos para produzir as Histórias de Si. Trata-se de uma produção 
científica interessada pelos sujeitos da história, seus sentidos e sensibilidades aguçadas. 

Na análise das sensibilidades para a Escrita de Si de Dom José Maria Pires o trato com as 
fontes é diferenciado. É buscar no documento o não dito, propor uma leitura da Alma 
(PESAVENTO, 2007). Ao escrever a história partindo do enfoque da Escrita de Si, não 
necessariamente os historiadores terão por oficio escrever uma autobiografia, leia-se imprimir sua 
experiência pessoal. Mas a proposta possibilita escrever a história de terceiros, problematizando a 
partir de escritos memoriais, sem a pretensão de colher toda a história de vida ou experiência 
do/s sujeito/s. 
 A grande quantidade de publicações em periódicos científicos e em Programas de Pós-
Graduação no país sobre a História das sensibilidades e a Escrita de Si indicam o espaço que essa 
historiografia e tipo de escrita vem ocupando. Estudar as sensibilidades no complexo universo da 
história da cultura e da sociedade tem sido promissor para grupos de pesquisadores que se 
consolidaram na construção de um campo da História. 

A análise dos primeiros escritos de Dom José Maria Pires na Paraíba possibilita entender 
os posicionamentos políticos do Dom José nos momentos iniciais do seu episcopado. Entendê-lo 
e, a partir de quais referenciais são criadas as identificações com os mais pobres, o povo simples. 
Aponta indícios sobre como se deu o emergir da sua identidade negra dentro dos moldes da 
tradição Cristã Católica. 

No recital de sentimentos que o Dom José proporcionou no seu primeiro discurso, 
revelou-se enquanto bispo conciliar, predileção pela pobreza e identificação com as “novas” 
orientações da Igreja para a evangelização. Ele declara a paixão pelo Nordeste e pelos fazeres dos 
bispos nordestinos. Sentido de gratidão colhia o calor da acolhida e lhes retribuía. 
 

Meus caríssimos irmãos do episcopado, eu considero como uma verdadeira promoção 
para mim, não o título de Arcebispo, não a posição de estar em uma igreja 
metropolitana, mas para mim verdadeira promoção foi esta sorte que me concedeu o 
papa, de poder incorporar-me aos bispos do Nordeste. Não significa isso que eu esteja 
renunciando ao amor, ao afeto colegial que me une aos Bispos daquela região L-2, do 
qual eu sou neste momento destacado, mas significa que, para mim, é verdadeira 
promoção trabalhar junto desses Bispos, com esses Bispos que no Brasil foram os 
pioneiros do trabalho de equipe, foram os pioneiros daquela que o Concílio deu para 
nós como verdadeira doutrina, a colegialidade dos Bispos – e os Bispos do Nordeste 
viveram-na antes que o Concílio a proclamasse. E, entrando para o episcopado do 
Nordeste, eu posso responder à saudação de boas vindas de D. Helder, dizendo-lhe, a 
ele e aos meus outros irmãos, que eu subscrevo as suas palavras, que este exame de 
consciência, estas reflexões são verdadeiramente um comentário lúcido daquilo que a 
Igreja nos propõe na constituição pastoral – a Igreja do mundo de hoje (PIRES, 2012, 
p. 19). 
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Em palavras, o Dom José imageticamente traça a sua história de vida no contexto do pós 

Concílio Vaticanos II. De onde lhe vinha a inspiração e orientação para na Igreja olhar para fora, 
para o mundo de hoje. É nítida a alegria do novo arcebispo no encontro com os bispos do 
Nordeste. Foi encontro das práticas de amor ao próximo. 

Os ideais do Concílio Vaticano II, precedido pelos bispos do Nordeste, foram presença 
constante no degustar das palavras de Dom José naquele dia. Parecia ter apego aos pobres da 
Paraíba, mesmo antes de os tocar. 

 
Eu saúdo todos os fiéis, meus irmãos pelo batismo, de todas as classes e condições, 
saúdo as famílias, os lares da Paraíba, saúdo os operários, a mocidade, os estudantes e 
as crianças de nossa terra, mas saúdo com um afeto todo especial, aqueles que mais 
sofrem, os pobres, os doentes e os encarcerados. E nesta saudação eu não posso, eu 
não devo esquecer aqueles irmãos que se gloriam, como nós, do nome de cristãos, e 
nem mesmo daqueles que não se gloriam daqueles que não se gloriam desse nome, 
foram, como nós, criados à imagem e à semelhança de Deus (PIRES, 2012, p. 20). 

 
A partir dos anos iniciais do pós Concílio, o novo bispo da Paraíba apresentava-nos como 

via os praticantes de outros credos. Irmãos. Se irmanou a diversidade. Colocou no centro dos 
seus fazeres as práticas para os pobres. Cristãos ou não. Em seus primeiros congraçamentos, 
Dom José anunciou o desejo de sentir o sabor da cultura paraibana nos seus variados palatos. 
 

Assim como Cristo, fazendo-se homem, assumiu a natureza humana e, por assim dizer, 
ocultou, guardou o que ele era, como Deus, e apresentou-se a nós sem deixar de ser 
Deus, mas foi aprendendo conosco a ser homem, a viver como a humanidade, também 
o novo prelado vem aqui não para ensinar, mas antes de tudo para aprender a ser 
paraibano. [...] Só integrando-me perfeitamente no vosso convívio é que eu poderei, 
como um entre vós, ajudado por vós, a cumprir minha missão de servir, mas antes de 
servir a um povo determinado e a uma Igreja bem marcada pelo sofrimento e também 
por gloriosas tradições (PIRES, 2012, p.20). 

 
Ele havia chegado para determinada Igreja. Um povo. Definiu os pobres e simples da 

Paraíba como professores para realizar a sua missão. Senso arcebispo sentia vontade viver como 
o povo vivia. Sentir o que eles sentiam, sorrir como eles sorriam. Os desacertos do golpe de 1964 
iam ficando órfãos dentro do peito do Dom José. Sendo bispo, queria embeber-se no cálice da 
cultura paraibana, ceiar as maravilhas da massa. Ser fermento de afetos. Senti-los cheirando, 
chorando, sorrindo com os olhos. Senti-los. Sua humanidade.  
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“ZONA NOTURNA DA VIDA”: A DOENÇA E O ADOECER, EXPERIÊNCIAS DO 
SENSÍVEL 

Rafael Nóbrega Araújo1 
Dr. Azemar dos Santos Soares Júnior2 

 

Resumo: Partindo de uma metáfora de Susan Sontag (2007) este artigo tem por objetivo analisar 
a doença como fenômeno do sensível por meio das experiências do corpo doente.  Durante a 
década de 1920 do vigésimo século na Paraíba a sífilis passou a ser uma preocupação do governo 
estadual. A doença logo foi associada a práticas pecaminosas, considerada um mal venéreo que 
ameaçava a moral da sociedade pelo seu estigma negativo que afetava a segurança do corpo, 
deteriorado pelas sequelas deixadas. Metodologicamente são analisadas as falas publicadas na 
revista Era Nova, bem como nas Mensagens do Governo da Paraíba para pensar as sensibilidades 
em torno da doença e do corpo adoecido. As sensibilidades se traduzem ao mesmo tempo em 
sensações e emoções, enquanto reações imediatas do corpo pela afetação dos sentidos, mas 
também é correspondente às manifestações do pensamento transformando-se em sentimento. 
Tal escrita torna-se possível graças à História Cultural que permite analisar as razões e 
sentimentos constituídos historicamente.  
 
Palavras-chave: Sífilis. Metáfora. Sensibilidade.  
 

Introdução 
 
 Para Susan Sontag (2007) parte de nós possuí uma dupla cidadania: a do reino dos sãos e 
a do reino dos doentes. Para esta autora, a maioria das pessoas preferem apenas o passaporte 
bom, porém, mais cedo ou mais tarde nos vemos obrigados, ao menos por um espaço de tempo, 
a nos identificarmos como cidadão desse outro lugar.  Essa outra cidadania é nomeada por esta 
autora como uma “Zona noturna da vida”, a qual se refere como uma cidadania mais onerosa.  
 Comungo com a autora a concepção de metáfora, tomada de empréstimo do mais antigo 
e sucinto sentido da palavra, que é o de Aristóteles (Poética, 1456), este filósofo escreveu que a 
“metáfora consiste em dar a uma coisa o nome de outra”. Assim, em seu belíssimo livro 
intitulado A Doença como Metáfora, AIDS e suas metáforas (2007), Susan Sontag partilha conosco a 
sua tese de que a doença não é uma metáfora e que a maneira mais fidedigna de encarar a doença 
– “a maneira mais saudável de estar doente” (SONTAG, 2007, p. 11) – é aquela que mais expurga 
o pensamento metafórico e é mais resistente a ele.  
 O contato com esta leitura, quando cursei como aluno especial o tópico especial em 
Práticas Educativas do Corpo, da Saúde e da Doença com o professor Azemar dos Santos Soares 

                                                           
1 Graduado em História pela Universidade Estadual da Paraíba, mestrando em História pelo Programa de Pós-
Graduação em História da Universidade Federal de Campina Grande (PPGH/UFCG), onde desenvolve a pesquisa 
intitulada: “A „inevitável desgraça da prostituição‟: os discursos higiênicos no combate à sífilis na Paraíba (1921-
1942)” com orientação do Prof. Dr. Azemar dos Santos Soares Júnior.  
2 Graduado em História pela Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), mestre em História pela Universidade 
Federal da Paraíba (UFPB) e doutor em Educação pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Atualmente é 
professor do Departamento de Práticas Educacionais e Currículo do Centro de Educação da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte (UFRN). É Professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em História da 
Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). 
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Júnior, me aconteceu – no sentido que tomo de empréstimo de Larrosa (2002) –, e conduziu ao 
meu despertar pelo interesse em pesquisa na área de História da Saúde e das Doenças. No rol das 
doenças que assolavam a população paraibana, e que a historiografia paraibana pouco visitou3, 
vislumbrei a sífilis que me fez seguir no ímpeto de desenvolver a pesquisa que ora gera frutos 
neste trabalho.  
 A sífilis é conhecida como uma doença secular cauda pela bactéria Treponema pallidum, que 
possui formato espiralado e compõe o grupo das espiroquetas, sua forma de contágio se dá pela 
via sexual ou através do parto, chamada de congênita. A infecção pode apresentar várias 
manifestações clínicas em diferentes estágios: primária, secundária ou latente e terciária. Nas duas 
primeiras fases, a possibilidade de transmissão da doença é maior.  

A Treponema pallidum, por seu formato espiralado, adere-se à mucosa genital e se 
multiplica. A região úmida e quente do pênis ou da vagina propicia seu desenvolvimento. Surge 
uma ferida aberta característica da doença. A gravidade da infecção está no fato de a bactéria 
atingir o sangue e ser transportada para órgãos como o cérebro e o coração. A bactérias pode, 
inclusive, atingir os ossos, e após a morte, deixar registros que auxiliam a reconstrução de sua 
história.  

Na Paraíba, durante o ano de 1921 a bactéria da sífilis em sua fase endêmica4, se 
transformou numa preocupação para o Presidente do Estado, o senhor Solon de Lucena5 (1878-
1924), que retratou a sífilis no seu Relatório de Governo como “a mais funesta das entidades 
mesológicas, assinalada entre as causas de grande número de males que os atormentavam” 
(Relatório de Governo, 1921, p. 28). Em que associava a doença a práticas pecaminosas, sendo vista 
como um “mal combatido entre os povos mais adiantados” e tida como a “desgraça inevitável da 
prostituição” (Relatório de Governo, 1921, p. 28). 
 O caráter sexual da infecção sifilítica esteve atrelado a uma miríade de metáforas que 
foram construídas sobre a doença, passando não apenas pela falta decorrente de cuidados 
higiênicos, como também a uma moléstia proveniente do pecado, e, portanto, a falta de uma 
conduta moral. Imediatamente o doente passava a ser identificado com um estigma negativo da 
doença. 

Ocorria o que Susan Sontag (2007) tanto criticou em seu livro. O indivíduo que 
apresentava (e sofria) com as manifestações luéticas no corpo, para além da depreciação que a 
própria doença já causava, experenciava a moléstia com toda a sua carga simbolicamente negativa 
construída e propagada pelo discurso higiênico.  

Neste sentido, este artigo tem como objetivo analisar a sífilis como um fenômeno do 
sensível por meio das experiências do corpo doente a partir das sensibilidades historicamente 
construídas. Para tanto, me utilizarei de um exercício de imaginação histórica, possibilitado pelo 
aporte teórico da História Cultural que nos dá a ver uma nova forma de ver, fazer e sentir 
história, permitindo analisar as razões e sensibilidades do outro no tempo.  

Assim, problematizarei os discursos higiênicos construídos e propagados pela imprensa 
paraibana através da metodologia em análise do discurso, tal como propõe Michel Foucault 
(2012), para pensar as sensibilidades em torno da doença e do corpo adoecido. As sensibilidades 
podem se traduzir ao mesmo tempo como sensações e emoções, enquanto reações imediatas do 
corpo pela afetação dos sentidos e, quando materializadas nas fontes, tais sensibilidades podem 
ser lidas pelo historiador.  

                                                           
3 Na Paraíba, o único trabalho historiográfico que existe escrito sobre a sífilis na Paraíba é o de Mayanne Maurício do 
Nascimento (2016) que investigou a repercussão da doença na cidade da Parahyba do Norte nas primeiras décadas 
do século XX.   
4 Este termo designa uma doença que apresenta um caráter mais contínuo e afeta significativamente uma certa região 
ou população; não se deve confundir com epidemia, que, por seu turno, caracteriza-se por ser uma rápida expansão e 
rápida disseminação em determinada região ou localidade, resultando um aumento fora do comum no número de 
contágios.  
5 Fazendeiro e político nascido em Bananeiras-PB. Foi eleito presidente do Estado da Paraíba em 22 de julho de 
1920, governando de 22 de outubro de 1920 a 22 de outubro de 1924. 
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Desse modo, pretendo pensar as sensibilidades e as metáforas da sífilis com apoio no 
diálogo com o conceito de estigma desenvolvido por Erving Goffman (2013), procurarei discutir 
como os discursos construídos sobre a sífilis nas páginas da imprensa paraibana propagaram um 
estigma negativo da doença em associação ao pecado e a promiscuidade, tentando imaginar a 
experiência do doente e do corpo adoecido.  
 
A doença e o adoecer, escritas do sensível na historiografia  
 
 Com o advento da Terceira Geração dos Annales, a produção historiográfica passou 
enfatizar uma nova maneira de ver e dizer a sua prática, elegendo objetos e métodos até então 
pouco visitados pelos historiadores. O olhar lançado pelos historiadores, sobretudo, a partir da 
década de 1960 para temas que eram tidos até então como marginais – temáticas culturais como 
as sensibilidades, o imaginário –, associado a ampliação da noção de documento abriu um leque 
de campos para investigação no campo da história.  
 Nesse contexto, a História Cultural emergiu com bastante força nas discussões e 
produções historiográficas, tornando-se possível analisar historicamente os corpos, as doenças e 
as sensibilidades (BURKE, 2008). A História Cultural é uma dimensão historiográfica vastíssima 
em que trabalham pesquisadores de nacionalidades distintas e procedência das mais diversas, 
sendo provavelmente um das dimensões mais inovadores da História nas últimas décadas em que 
se fazem os avanços mais destacados, deslumbrantes, talvez pela variedade de temas que seus 
praticantes se propõe a investigar, onde seus objetos se multiplicam sem cessar (SERNA; PONS, 
2005).  
 Na esteira desses avanços, gostaria de destacar um domínio que tem ganhado cada vez 
mais espaço entre as produções historiográficas: o da História da Saúde e das Doenças. De 
acordo com Giscard Agra (2008) este domínio já se encontra consolidado na historiografia 
brasileira contemporânea, havendo a produção acadêmica de livros e revistas voltadas a esta 
temática em algumas Universidade espalhadas pelo país – com destaque para a Unicamp, 
Universidade Federal de Minas Gerais e a Fundação Casa de Oswaldo Cruz (Fiocruz) – e, além 
disto, a Associação Nacional dos Professores de História (ANPUH), que conta com um Grupo 
de Trabalho de História da Saúde e das Doenças, promove reuniões em todos os Simpósios 
Nacionais ofertados pela associação, constituindo assim um importante espaço de divulgação de 
pesquisas e estabelecimento de diretrizes na produção historiográfica neste domínio.  
 A historiografia paraibana acerca da história da saúde e das doenças tratou em sua 
produção de discutir algumas epidemias provocadas por bactérias e vírus que assolavam a 
população na virada do século XIX para o XX. São trabalhos que versam sobre a cólera e a febre 
amarela no século XIX (Cf. MARIANO, 2015); sobre a gripe espanhola (Cf. SOARES JÚNIOR, 
2011); sobre a peste bubônica (Cf. OLIVEIRA, 2010). Gostaria de destacar em especial, o 
recente trabalho de Mayanne Maurício do Nascimento (2016) que versa sobre a endemia da sífilis 
nas primeiras décadas do século XX na cidade da Parahyba do Norte, vindo a prestar e somar 
uma importante contribuição a uma temática ainda incipiente em meio as produções 
historiográficas no domínio da História da Saúde e das Doenças da historiografia paraibana.  
 Os trabalhos do filósofo francês Michel Foucault (1977; 2014) foram fundantes para 
ampliar a compreensão dos modos de ver e analisar o corpo vigiado, adestrado, docilizado, 
constituindo uma importante inspiração para os trabalhos neste campo historiográfico, cujas 
interpretações ressaltavam a “medicalização” da sociedade como um aspecto de controle e 
legitimação do poder. A morbidade deixa de ser vista como uma realidade fechada em si mesma, 
para ser observada como um instrumento privilegiado pelo historiador para perceber as relações 
sociais e de poder, através das concepções culturais, valores sociais e as práticas institucionais que 
uma sociedade institui sobre a doença e o corpo doente.  
 Michel Foucault (1977) em O nascimento da clínica, evidencia que na medicina moderna 
(anátomo-clínica) do século XIX o ver da doença que derivava do dizer se inverteu. O enunciado 
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foi inventado e estabeleceu-se que o dizer a doença só é uma possibilidade na medida em que a 
doença pudesse ser vista enquanto uma espacialização do corpo.  
 Este autor diferenciou assim a medicina classificatória do século XVIII da anátomo-
clínica do século XVIII, enquanto na primeira a morbidade era classificada pelo olhar do médico 
lançado sobre as manifestações sensíveis (os sintomas) da doença, a segunda passou a tratar as 
enfermidades enquanto a manifestação sintomática da doença. Assim  
 

[...] o labor implícito da linguagem na descrição, que autoriza a transformação do 
sintoma em signo, a passagem do doente a doença, o acesso do individual ao 
conceitual. E é aí que se estabelece, pelas virtudes espontâneas da descrição, o vínculo 
entre o campo aleatório dos acontecimentos patológicos e o domínio pedagógico no 
qual estes formulam a ordem de sua verdade (FOUCAULT, 1977, p. 129).  

 
 Os sintomas, ao invés de serem manifestações visíveis da doença, eram elementos que 
quando observados e reunidos, passaram a classificar e ordenar a doença, estabelecendo uma 
verdade sobre a mesma. A doença deixava, desta forma, de ser uma existência em si mesma, para 
se tornar uma invenção discursiva, nomeação humana. Portanto, a doença não era somente um 
fato biológico que acometia um corpo, mas uma imbricada construção da linguagem.  
 A esse respeito as colocações de Jacques Revel e Jean-Pierre Peter (1988) são bastante 
esclarecedoras. Que sabemos dizer sobre a doença? Interpelam os autores: sua palavra é, para o 
doente, “o circunlóquio verbal exigido para que se constitua a narrativa desde sempre escrita na 
qual sua infelicidade toma sentido e surge como palavra” (REVEL; PETER, 1988, p. 141).  
 A doença, acontecimento mórbido, para existir precisa ser dita, deve entrar no discurso da 
medicina. O corpo do homem transforma-se em um corpo formulável, onde as operações da 
linguagem o tornarão inerte. Assim, qualquer coisa a respeito do corpo poderá ser verbalizada 
(REVEL; PETER, 1988).  
 Neste sentido, a palavra ocupa uma centralidade para compreender a doença. Segundo os 
autores supracitados, é entorno da metáfora que se organizam as duas grandes operações 
complementares que constituem a relação cotidiana do médico com o doente: o fazer aparecer a 
natureza da doença, que é, também, o fazer emergir o princípio mórbido oculto no corpo. Dessa 
forma o corpo não é senão 
 

o lugar onde se opera a transformação do sofrimento em discurso, dos signos em 
palavras, onde o fato impenetrável e singular tomará seu lugar na denominação erudita, 
onde a doença se tornará dizível e argumentada. [...] Então ele entrará na ordem da 
palavra. (REVEL; PETER, 1988).  

 
  A doença entra na ordem do discurso, que Foucault (2012) compreende como um jogo, 
uma escritura, onde “o discurso se anula, assim, em sua realidade, se colocando na ordem do 
significante” (p. 46-47). É, deste modo, que o discurso se configura – ele próprio – como um 
acontecimento, dando (outros) sentidos aos fatos, evidenciando as condições que possibilitaram 
historicamente sua emergência. Esses discursos quando timbrados, materializados em forma de 
fonte, dão a ver ao historiador as teias e práticas que o sustentam, que os produziram.  
 Portanto, é a partir do discurso construído sobre a doença, o dizer acerca da morbidade, 
as metáforas construídas sobre a moléstia que pretendo pensar e problematizar no espaço deste 
trabalho. Comungo com Peter e Revel (1988) que nas “palavras e no corpo a doença é uma 
experiência”. Essa experiência fala de si e do outro e dá a ver o processo  
 

de desorganização e reorganização social; a esse respeito ela torna frequentemente mais 
visíveis as articulações essenciais do grupo, as linhas de forças e as tensões que o 
traspassam, O acontecimento mórbido pode, pois, ser o lugar privilegiado de onde 
melhor observar a significação real de mecanismos administrativos ou de práticas 
religiosas, as relações entre os poderes, ou a imagem que uma sociedade tem de si 
mesma. (REVEL & PETER, 1988, p. 144).   
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 A experiência, como propõe Larrosa (2002) é algo que nos acontece, nos passa, nos toca. 
Brota da reação dos nos sentidos aos estímulos externos e, por tanto, é anterior a razão. A partir 
da experiência emergem as sensibilidades, que se constituem enquanto uma forma de apreensão 
do mundo para além do científico, pois não emana das elaborações mentais da racionalidade. 
Advém da animalidade do corpo, uma resposta frente as experiências que nos passam.  

Deste modo, “cheiros, gostos, toques, olhares, cores, ruídos, dor, medo, raiva e prazer 
configuram um verdadeiro índice das possibilidades de definição de novas sensibilidades na 
história” (OLIVEIRA, 2012, p. 8). Mas, como o historiador poderia apreender estas sensações? 
Sandra Pesavento (2007, p. 20) nos ajuda a encontrar a resposta: “Ora, as sensibilidades, se 
exprimem em atos, em ritos, em palavras e imagens, objetos da vida material, em materialidades 
do espaço construído”. 

Uma primeira inquietação desta pesquisa foi justamente procurar dar a ver as 
sensibilidades desse outro no tempo, o corpo doente. De que modo experienciaram essa outra 
“cidadania onerosa” os homens e mulheres portadores da sífilis na Paraíba no século XX? Para 
tal, se faz necessário que essa experiência sensível deva-se dar a ler enquanto fonte, objetivada em 
forma de registro que permita a apreensão por parte do historiador dos seus significados. 

Ainda não encontrei nas fontes, nenhum registro escrito produzido por uma pessoa 
portadora da sífilis. Todavia, nas páginas da imprensa paraibana existem diversos relatos 
timbrados em páginas amareladas, já gastas pelo tempo, que tomam o indivíduo sifilítico como 
alvo de suas palavras: são notícias, matérias inteiras, anúncios de medicamentos destinados ao 
combate da sífilis através da propagação de um discurso para uma educação higiênica.  

Há um bom tempo que se debate sobre a origem da sífilis no mundo. Dentre muitas 
afirmativas, existe a de que a doença já existia no continente americano anteriormente à chegada 
dos colonizadores europeus na América. O que se sabe é que os “registros históricos e marcas de 
esqueletos humanos apontavam, até então, a origem da sífilis na América” (UJVARI, 2012, p. 88). 
Ocorreu, então, o movimento contrário: os colonizadores que trouxeram uma enxurrada de 
microrganismos da Europa para a América, fizeram a viagem de regresso contaminados por 
outras bactérias. 

No momento da irrupção da sífilis sob forma epidêmica na Europa do século XV, os 
cânones do pensamento astrológico consideram-na como uma consequência direta da conjunção 
entre Saturno e Júpiter na casa de Marte, sob o signo de Escorpião, ao qual estavam submetidos 
os órgãos sexuais (CARRARA, 1996).  Segundo Sérgio Carrara (1996), essa interpretação 
prevaleceu para fixar o caráter sexual ou venéreo da sífilis. 

 Dentre os sistemas de significação estabelecidos sobre a doença, o princípio ético-místico 
foi fundamental para a estruturação do caráter da sífilis estar associado ao pecado da carne, a 
culpa. É o que destaca Carrara (1996), a dimensão ética fazia construir em torno da doença um 
caráter de castigo divino.  

Tal concepção coloca um estigma negativo sobre o doente, visto como culpado pelo mal 
que o acometia, e é sobre isso que discutirei no próximo ponto: como a imprensa paraibana 
percebia a pessoa sifilítica e como através de suas páginas um discurso higienista propagou uma 
educação pela saúde que almejava disciplinar os corpos para asseá-los, torná-los hígidos, evitando 
assim, a propagação da moléstia e ao mesmo tempo disseminava uma conotação punitiva da 
conduta moral da população paraibana.  
 
Os estigmas da sífilis: os discursos higiênicos nas páginas da imprensa paraibana  

 
Na edição da revista Era Nova6 de 01 de maio do ano de 1921, o médico paraibano 

formado na Faculdade do Rio de Janeiro Elpídio de Almeida (1983-1971), publicava nas páginas 

                                                           
6 A Era Nova foi uma revista de caráter literário e noticioso, quinzenal e ilustrada da década de 1920 produzida na 
Paraíba. A princípio foi fundada na cidade de Bananeiras e logo depois seu núcleo foi transferido para a Parahyba do 
Norte. Se manteve circulando de 1921 a 1926, quando, dela, se tem notícia pela última vez.   
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deste periódico um artigo intitulado “Necessidade do exame pre-nupcial”. Nele, o médico 
revelava a sua preocupação e cuidado com as futuras gerações do Brasil, que no seu 
entendimento, passava pelo aperfeiçoamento da raça brasileira. Para tal feito, era necessário a 
observância por parte da população da urgente necessidade de regulamentação do matrimônio, 
residindo aí o caráter prescritivo e normativo do discurso médico, que almejava através de uma 
educação higiênica conscientizar as famílias paraibanas. Escrevia o dr. Elpídio de Almeida  

 
Mais tarde, quando se cuidar no Brasil do aperfeiçoamento de nossa raça, uma das 
questões primeiro a ser resolvida, deve ser, sem dúvida alguma, a da regulamentação do 
casamento. Grande é o número de doenças transmissíveis por herança [...] O congresso 
deveria votar leis salvaguardadoras do futuro da nossa raça. Mas não esperemos que 
ellas apareçam. Antes das providências dos nossos legisladores, que, ás mais das vezes, 
chegam demasiadamente tarde, deveríamos trabalhar por implantar em nossos 
costumes a exigencia do exame de sanidade dos conjuges como condição 
imprescindível a realização do casamento (Era Nova, 15 mai. 1921).  

 
Urgia a necessidade, de acordo com Elpídio de Almeida, por parte da população 

paraibana, de aprender, desenvolver hábitos higiênicos no que tange ao casamento, visto que, 
como revela o seu discurso era uma preocupação que perpassava pela questão da hereditariedade 
e da degeneração da raça. Para Elpídio de Almeida, cabia a imprensa “tomar a hombros essa 
tarefa gloriosa” (Era Nova, 15 mai. 1921), pois era preciso dizer aos pais todos os dias, que não 
deveriam assentir no casamento de suas filhas sem que o pretendente “exhiba um atestado 
medico, assegurando não soffrer de moléstia contagiosa” (Era Nova, 15 mai. 1921). Assim se 
evitaria que as moças sadias casassem com indivíduos no período contagioso da doença, e ao 
invés de gerar “creanças” risonhas e felizes, gerariam “seres degenerados e inúteis”.  

Neste sentido, o discurso médico-higiênico tornava necessário o exame pré-nupcial para a 
“effectuação do matrimonio”, não só para o aperfeiçoamento “physico” como moral da raça. 
Destaco a fala do médico Elpídio de Almeida, pois a preocupação com a hereditariedade estava 
na ordem do dia, e a existência de uma doença como a sífilis, revelava ainda mais essa 
preocupação por ser uma doença considerada venérea e transmitida de forma congênita.  

Dentre as muitas moléstias que afetavam e prejudicavam a infância na Paraíba da década 
de 1920, a sífilis figurava junto a tuberculose e ao alcoolismo como uma das principais 
preocupações do discurso médico-higiênico (Era Nova, 1 out. 1921) e das prescrições 
governamentais. A sífilis, por ser considerada um mal venéreo, ameaçava a moral da sociedade 
pelo estigma da doença e a segurança do corpo pelas suas sequelas. Além disso, uma máscara 
assustadora da sífilis era a o seu caráter hereditário.  

Higienizar o corpo e libertá-lo das enfermidades. Sanear não era apenas limpar as ruas e 
praças, mas extirpar dos corpos de homens e mulheres as doenças, em especial aquelas 
consideradas venéreas. Os conselhos higiênicos tratavam de limpar a moral, extirpar os vícios. Os 
contaminados passaram a ser vistos com preconceito, pois a sífilis estava ligada às relações 
sexuais, aos prostíbulos, considerados fonte em potencial da doença.  

O aspecto monstruoso que a sífilis deixava no corpo, parecia ser a marca das atitudes 
pecaminosas. A carne, consumida pelo treponema, parecia revelar simbolicamente a sua “alma 
ardendo em decorrência do pecado” (CARRARA, 1996, p. 11). A doença possuía um caráter de 
estigma que representava a imoralidade de um indivíduo, de uma sociedade, ou de uma época, 
revelando o descontrole e o excesso, os vícios percebidos na conduta sexual (CARRARA, 1996).  

Neste sentido, destaco e dou relevo ao conceito de estigma, segundo Ervin Goffman 
(2013), pois compreendo que é uma noção chave para problematizar a experiência sensível das 
pessoas portadoras de sífilis. Por estigma, o autor compreende o termo que “será usado em 
referência a um atributo profundamente depreciativo”, e designa três tipos de estigma: em 
primeiro lugar, há as abominações do corpo – deformidades físicas; em segundo, as culpas de caráter 
individual – as paixões tirânicas, não naturais, vícios, etc.; e terceiro os estigmas tribais de raça, nação e 
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religião – que podem ser transmitidos através de linhagem e contaminar os membros de uma 
família (Cf. GOFFMAN, 2013, p. 13-14).  

É através desse conceito que penso a doença e do adoecer a partir da experiência do 
sensível. Isto porque, com base no que as fontes me indicam nesse momento, a pessoa sifilítica 
nas páginas da revista Era Nova durante a década de 1920 se enquadra nos três tipos de estigma 
apresentados por Goffman (2013). As abominações do corpo refletem nas lesões e cancros que 
constituem o quadro patológico da doença. Nas culpas de caráter individual, estariam, sobretudo, 
porque a sífilis era tida como fruto do pecado e da promiscuidade, contraídas devido as práticas 
sexuais moralmente condenáveis. Acerca do último grupo, dos estigmas tribais, é possível associar a 
“heredo-syphillis”, isto é, a sífilis congênita adquirida através do parto, portanto, um estigma 
transmitido através da linhagem e que contamina os membros de uma família.  

Tomemos como base o estigma que pode ser evidenciado no seguinte anúncio:  
 

Imagem I – Anúncio: Tome o ELIXIR “914” 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
O mercúrio foi amplamente empregado, até a generalização da penicilina a partir de 

meados da década de 1940, no combate a treponema pallidum. Constituía-se num meio de induzir o 
organismo a evacuar, expulsar a doença através da intensa diarréia, salivação e sudorese 
provocadas pela intoxicação mercurial. No alvorecer da quimioterapia moderna, no entanto, um 
dos marcos foi o desenvolvimento de um medicamento específico para a sífilis.  

Em 1909, a magic bullet7 consistia em um sal de arsênico altamente tóxico desenvolvido a 
Alemanha pelos médicos Ehlrlich e Hirata sob o nome de salvarsan ou 6068, alguns anos mais 
tarde a mesma equipe desenvolveu uma versão menos tóxica que foi batizada de 914 ou neo-
salvarsan (CARRARA, 1996). O ELIXIR „914‟, prometia, portanto, ser um medicamento que não 
agride ao estômago (como no caso do mercúrio ou da primeira versão do salvarsan), além disso, 
dispensava as incômodas e dolorosas injeções. Revelava um caráter moderno e menos ofensivo 
ao corpo, mas ao mesmo tempo agressivo no combate a sífilis.  

Para além das características clínicas do ELIXIR „914‟, salta aos olhos a dimensão 
moralizadora, prescritiva e normativa, o caráter disciplinador do anúncio. “Tenha pena de sua 
esposa e filhos”. Pode-se notar, em primeiro lugar, o status eminentemente masculino da doença 
– visto que, se entendia que eram os homens, que ao não controlar seus impulsos sexuais, 
frequentavam os prostíbulos e levavam a doença para dentro do seu lar –, em segundo, a ameaça 
a moral da família tradicional encimada dos valores cristãos, e em terceiro – novamente – a 
preocupação com a degeneração da raça como consequência não só da mortandade de crianças, 
mas que quando nascem e conseguem sobreviver, tem o estigma de fraqueza e inutilidade.  

                                                           
7 Bala Mágica, seria o fármaco perfeito, uma substância química capaz de percorrer toda a extensão do corpo 
humano e atuar seletivamente no combate a uma determinada doença sem qualquer efeito colateral.  
8 Os nomes dos medicamentos rendem homenagem ao número do experimento laboratorial realizado pela equipe 
médica alemã. 

Fonte: Revista Era Nova, 01/10/1922 
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 O estigma de culpa de caráter individual pode ser aí identificado. Em decorrência de suas 
práticas sexuais moralmente condenáveis, provavelmente por não controlar seus impulsos e 
vícios, o homem ao qual o anúncio se destina seria provavelmente um frequentador das zonas de 
meretrício.  
 Noutra edição da revista Era Nova a preocupação era com as crianças sifilíticas: os 
“heredo-syphilis”. Os cuidados com a infância estavam na ordem do dia, se fazia necessário 
cuidar para que as futuras gerações florescessem sadias e robustas, hígidas e asseadas. São 
inúmeros os relatos da atuação do Instituto de Assistência e Proteção à Infância no cuidado das crianças 
desvalidas da Paraíba presentes nas páginas da Era Nova.  

Foi iniciada, uma verdadeira “Cruzada” para a proteção à criança portadora de sífilis e o 
empenho numa campanha de orientação sexual. Visto que a os inocentes sifilíticos apresentavam  
 

Muitas deformidades physicas, notadamente, da parte superior do corpo e merecendo 
especial attenção os estigmas faciaes, destacando-se entre eles em primeira linha, os 
dos maxilares e arcadas dentarias, são flagrantes indícios da syphilis hereditária (Era 
Nova, 15 jun. 1922, grifo meu).  

 
 E a revista vai mais adiante. Eram recorrentes notícias e relatos da ação dos serviços de 
saúde pública nas suas páginas, tratava-se de divulgar os avanços realizados e educar 
higienicamente a população, fazendo questão de enfatizar que os indivíduos matriculados depois 
exame clínico eram submetidos “a um tratamento completo, obtendo quasi sempre uma melhora 
sensível e a cura de lesões de várias naturezas” (Era Nova, 01 jun. 1924, grifo meu).  
 Os abnegados clínicos seguiam na luta interminável de combate ao terrível flagelo da 
humanidade que vinha ao mundo de forma avariada afetando as inocentes crianças vítimas de 
seus não menos inconscientes progenitores, e se “aquelles são dignos de commsideração, outros 
se apresentam ainda mais merecedores: são os inocentes infeccionados” (Era Nova, 15 jun. 1922).  
 Portanto, tornava-se mister o cuidado com a infância, visto que eles pagavam pela falta, o 
pecado dos pais. Aqui, mais uma vez pode-se pensar a experiência do da sífilis e do adoecer a 
partir do escopo teórico fornecido por Goffman (2013). As abominações do corpo manifesta nas 
lesões dos muitos infectados que procuravam os dispensários Eduardo Rabelo e Ferreira do Amaral9, 
dado que a sífilis é reconhecida por, na sua fase secundária, apresentar cancros, pústulas, feridas 
pelo corpo doente e na fase terciária (e mais grave) originar deformidades mais graves na face. Os 
estigmas faciais das crianças sifilíticas também se inserem nesse estigma negativo das 
abominações do corpo, que eram notadamente, as características que mais eram levadas em 
consideração no que diz respeito a estes indivíduos.  
 Os estigmas tribais de raça falam praticamente por si no que se refere as crianças sifilíticas. 
Como anteriormente destacado no discurso de Elpídio de Almeida, havia a concepção de uma 
infância que serviria ao futuro, tendo uma intrínseca relação entre eugenia, no que tange ao 
melhoramento da raça, a higiene, através da prevenção e combate de doenças com o 
entrelaçamento de um ideal de nação que perpassava pela construção de corpos belos, asseados e 
hígidos.  

Desse modo, os “heredo-syphilis” passavam pela tangente desse projeto de futuro na 
nação almejado pelos discursos médico-higiênicos em voga na época. A sífilis pelo seu caráter 
congênito evidencia os estigmas que podem ser transmitidos através de linhagem e contaminar os 
membros de uma família.   
 

                                                           
9 De acordo com Silvera Vieira de Araújo (2016, p. 263) a Comissão de Saneamento e Profilaxia Rural da Paraíba 
(CSPR) foi criada com base no decreto 14.345 de 15 de setembro de 1920, que previa o trabalho de saneamento e 
profilaxia rural, sobretudo, no que tange as principais endemias dos campos.  Em relação à sífilis e outras doenças 
venéreas, que eram endêmicas no período e não necessariamente fatais, a Comissão manteve, a partir de 1921, o 
dispensário de doenças venéreas restrito à capital, com o objetivo de combater a sífilis e as outras doenças venéreas 
através da educação higiênica e distribuição de composto de medicamento. 
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Considerações 
 
 Trabalhar com a História Cultural das Práticas Educativas em minha pesquisa de 
Mestrado junto ao Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de 
Campina Grande tem sido uma experiência ímpar, sobretudo, no que tange ao tema que escolhi 
trabalhar: a sífilis. Desde a graduação me inquietei pelas doenças, pelo corpo doente, em como as 
sociedades vivenciaram as epidemias, endemias, como as pessoas em seu cotidiano adoeciam. Foi 
esse estranhamento com o outro no tempo, buscando perceber as diferenças e continuidades 
com o presente que me conduziu a realizar essa pesquisa.  
 Este artigo, que ora figura nos anais deste encontro, é resultado do tateado nas fontes que 
tenho realizado. Busquei destacar como a imprensa paraibana da década de 1920 encarava a 
sífilis, e pautados pelo discurso médico-higiênico construíram metáforas sobre a doença, o que 
acabava por reforçar os estigmas nos doentes.  
 Conforme destaquei nas primeiras linhas deste artigo, as metáforas carregadas de estigmas 
depreciavam ainda mais os doentes. Tratava-se de um duplo sofrimento. Observar os valores 
culturais construídos historicamente sobre a sífilis contribuem de maneira significativa para a 
historiografia paraibana, uma vez que pouco se trabalhou sobre o tema. Além disso, possibilita 
descontruir o estigma depreciativo e negativo erigido sobre a sífilis, e em consequência, sobre o 
doente.  
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ARQUIVO DOCUMENTAL UMA JANELA PARA O PASSADO: MEMÓRIA E 
GÊNERO. 

Erykles Natanael de Lima Vieira 1 
Virgínia Genuíno Lira 2 

Rosilene Dias Montenegro 3 
Introdução 

 
O presente trabalho é um dos resultados de uma ação de permanente de pesquisa 

chamada Projeto Memória da Ciência e Tecnologia, que vem desde 2004 pesquisando a história 
da Ciência e Tecnologia em Campina Grande e buscando contribuir para o conhecimento desse 
tema em particular na cidade de Campina Grande e Universidade Federal de Campina 
Grande. Este trabalho propõe  apresentar algumas questões surgidas na pesquisa Mulheres nas 
Engenharias: Registros Documentais nos Arquivos da UFCG, desenvolvida a partir do Programa 

Institucional de Voluntários de Iniciação Científica  (PIVIC)4 da Universidade Federal de 
Campina Grande (UFCG). A escrita para o presente trabalho se debruça na investigação sobre 
questões de gênero no curso de Engenharia Civil no período de 1954 a 1970. A pesquisa está em 
fase de conclusão e ocorre principalmente no Arquivo Geral da UFCG.  

Durante a pesquisa nos deparamos com um questionamento: como a UFCG lida com a 
memória institucional através dos documentos oficiais? Este questionamento é pertinente na 
medida em que observamos no país, políticas e ações que visam extinguir os arquivos 
documentais e desse modo destruir a memória dessa sociedade e seu povo. Para responder esta 
pergunta buscamos analisar como a memória institucional das mulheres na Engenharia Civil é 
preservada nos arquivos documentais e assim refletir sobre a importância dos arquivos 
documentais para a preservação da história e da memória.  

Para isso, analisamos os dados quantitativos e qualitativos coletados no Arquivo Geral da 
UFCG referente ao período de 1954 a 1970 e buscamos contribuições de estudo sobre questões 
de gênero, memória, documento, arquivo e Ciência e Tecnologia em autores que são referências 
nesses temas como Jacques Le Goff, Shozo Motoyama, Fanny Tabak, principalmente.  

A partir da documentação pesquisada, encontramos evidências sobre a participação 
gradual das mulheres tanto no processo seletivo, quanto no ingresso no curso de Engenharia 
Civil nos de 1954-1970. Constatamos que parte relevante dos documentos que remontam ao 
período pesquisado não se encontra no Arquivo Geral. Observamos que existem alguns avanços 
nos dados de coleta, higienização e identificação, porém ainda insuficiente à constituição de um 
quadro histórico da instituição a partir da documentação histórica guardada nesses arquivos.  

  
A Escola Politécnica da Paraíba 

                                                           
1Graduando em História da UFCG. Bolsista do PET-Educação/UFCG e voluntário do Projeto Memória da Ciência 
e Tecnologia.  
2 Graduando em História da UFCG. Voluntário do Projeto Memória da Ciência e Tecnologia. 
3 Historiadora. Doutora em História pela Unicamp. Professora Associada nível IV do Departamento de História da 
UFCG. Coordenadora do Projeto Memória da Ciência e Tecnologia. Membro do PPGH/UFCG e, também, 
PPGDR/UEPB. 
4 Este trabalho faz dos resultados parciais do Programa Institucional de Voluntários de Iniciação Científica –
 PIVIC/UFCG. 
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Para compreender os objetivos desta pesquisa, é necessário nos remetermos ao contexto 

histórico da cidade de Campina Grande na primeira metade do século XX, período em que se 
destacou nacional e internacionalmente como grande entreposto do comércio de algodão. Essa 
atividade gerou grande acúmulo de riquezas e investimentos locais, tendo o boom na década de 
1940. 

Passado o boom da economia algodoeira a elite local buscou alternativas para a 
manutenção da prosperidade que se vivia na cidade.  

O início da década de 1950 ocorre com o debate nacional sobre desenvolvimento e 
educação. Esta como uma das deficiências a serem superadas pelo país. Antenada com esse 
debate, a elite local empreendeu o projeto de criação de uma instituição de ensino superior em 
Campina Grande, ampliando o imaginário de cidade próspera para cidade moderna. A Escola 
Politécnica, criada em 1952, com o curso de Engenharia Civil, expandiu-se em 1963 com a 
criação do curso de Engenharia Elétrica e alcança uma expansão significativa na década de 1970 
com a criação dos cursos de Engenharia Mecânica, Engenharia Agrícola, Engenharia Química, 
Física, Matemática, Ciência da Computação, Meteorologia, Engenharia de Minas, e Design.  

Em 13 de dezembro de 1960, a Politécnica juntamente com outras nove instituições 
integraram o projeto que criou a Universidade Federal da Paraíba (UFPB), transformando-se em 
Centro de Ciência e Tecnologia (CCT) em 1976. Em 2002, o campus de Campina Grande se 
desmembra da UFPB dando com a criação da  Universidade Federal de Campina 
Grande (UFCG). 

Em 2006, o CCT da UFCG desmembra-se em três centros administrativos: o Centro de 
Ciência e Tecnologia (CCT); o Centro de Engenharia Elétrica e Informática (CEEI); e, o Centro 
de Tecnologia e Recursos Naturais (CTRN). Atualmente o Campus sede da UFCG possui oito 
cursos de Engenharia, além de uma variedade de outros cursos de ciências exatas e/ou 
relacionados à tecnologia, tornando a UFCG uma referência para o ensino superior na Paraíba e 
em toda a região nordeste.  
 
As mulheres nas engenharias: da Politécnica a UFCG 
  

O Projeto Memória da Ciência Tecnologia (Projeto Memória) criado em 2004, que a 
princípio se motivou a pesquisar acerca da nova fase do ensino superior por meio da história e 
memória da ciência e tecnologia em Campina Grande, atualmente vem realizando pesquisas sobre 
história e memória da ciência e tecnologia e a presença feminina nos diversos cursos de 
engenharia desde a década de 1950 aos dias atuais. Como mostram Raquel Silva Guedes em seu 
capítulo “As engenheiras: um corpo masculinizado em um lugar social atípico”, o pioneirismo da 
Escola Politécnica da Paraíba no ensino superior na cidade de Campina Grande permitiu às 
mulheres da cidade e região o ingresso em cursos de engenharia nas décadas de 1950, 1960 e 
1970 (s/d, p. 287).  

A partir de resultados parciais da pesquisa PIVIC/UFCG/CNPq, “Mulheres nas 
Engenharias: Registros Documentais nos Arquivos da UFCG” propomos analisar a presença de 
mulheres nas engenharias e a preservação de sua memória no Arquivo Geral da UFCG.  Segundo 
Fanny Tabak mesmo com o aumento do ingresso feminino em unidades de ensino superior no 
final do século XX, “os dados revelam que, entre os anos 1970 e 1990, as jovens quem 
concluíram o segundo grau de ensino continuaram a candidatar-se, no exame vestibular, em 
proporção muito maior àqueles cursos ditos “tradicionais” nas áreas das ciências humanas.” 
(2002, p. 15), demonstrando assim uma predileção aos cursos tidos tradicionalmente como 
“femininos” em detrimento aos que permeiam o ambiente “masculino” como os cursos de 
ciências exatas.  

Apesar de o esforço empreendido por novas idéias que surgiram com os anos 1970 em 
virtude de vários movimentos, entre eles o feminista, que visavam ressignificação dos papeis 
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sociais atribuídos a mulher e que ocasionaram um  aumento significativo da presença feminina 
nos setores de Ciência e Tecnologia, não foi o suficiente para equiparar ambos os sexos nos 
cursos de engenharias.   

Esta disparidade entre os números de homens para mulheres ingressantes no curso de 
Engenharia Civil em Campina Grande é bastante evidente em todos os anos analisados. Em 
nenhum vestibular a quantidade de vestibulandas é igual ou superior ao dos vestibulandos 
candidatados na mesma modalidade. Estes números se reduzem ainda mais quando se é 
observado o número de mulheres que comparecem a matrícula no curso ao qual participaram da 
seleção.  

A proposta feita inicialmente pelo Projeto Memória era de que analisássemos a inserção 
feminina no ensino superior campinense entre os anos de 1954 a 2015, entretanto, esse período 
se reduziu para 1970 em decorrência da ausência dos demais documentos para a conclusão do 
recorte temporal, no Arquivo Geral da UFCG. O que nos levou a seguinte indagação: como a 
UFCG lida com a memória institucional através dos documentos oficiais?  

A palavra documento deriva do latim e significa “prova”. Nesse sentindo, os documentos 
sobre os primeiros vestibulares da Escola Politécnica em Campina Grande são de forte influência 
na pesquisa realizada, pois, trazem à tona não apenas números, mas toda uma memória coletiva 
sobre uma sociedade e seu contexto histórico, sendo esta, uma espécie de prova sobre uma 
temporalidade a qual queremos obter respostas sobre.  

Desta maneira, “O documento não é qualquer coisa que fica por conta do passado, é um 
produto da sociedade que o fabricou segundo as relações de forças que aí detinham o 
poder.” (LE GOFF, 1994, p. 545). Por conseguinte, a falta deles representa uma perda 
considerável nas análises, mas mostra também que a UFCG trata com desamparo a própria 
história enquanto unidade de ensino uma vez que não fornece uma boa conservação documental 
de sua memória institucional através dos documentos oficiais.  

Como tratamos de mais de um objetivo neste trabalho, 1- na análise da presença feminina 
no curso de Engenharia Civil da Politécnica da Paraíba sediada na cidade de Campina Grande, 
desta forma irei referir como politécnica de Campina Grande, mesmo não sendo sua 
nomenclatura oficial, nos anos de 1954 a 1970; e 2- a preservação documental da memória da 
instituição. Iremos dividir essa analise desta forma, tratando de problematizar esses dados e 
depois compreender como é pensada as políticas de preservação da memória através dos 
documentos oficiais.  Como foi dito anteriormente, este trabalho analisa dados quantitativos, no 
que tange de análise numérica de alunos (as) no curso de Engenharia Civil, e qualitativo, analise 
da situação e preservação de documentos coletados no arquivo geral.   

Jacques Le Goff (1994) em seu texto sobre memória vai falar que a memória coletiva ele 
serve aos poderosos e aos detentores do poder, quando silenciam ou falam sobre determinado 
fato, para seu se legitimar poder sobre os dominados. Sabemos que durante muitos anos foi 
legado a mulher um papel secundário na sociedade e também na história. Assim como negros, 
índios, mulheres e outros grupos tidos como minorias eram vista como coadjuvante no cenário 
social, isto só vai mudar após os anos 1920 e 1930 do século passando, quando as mulheres e 
outros grupos étnico-sociais buscam visibilidade no cenário predominantemente masculino.  

Isso é evidente quando tratamos da educação superior feminina, quando a mulher vinha 
de uma família de poder aquisitivo, ela concluía o seu estudo secundário e ginásio, hoje ensino 
fundamental e médio, e entrava em uma escola normal para ser professora de ensino infantil. 
Quando não queria seguir a correria de professora e quando era autorizada pelos pais ou marido, 
cursava enfermagem, pedagogia ou no máximo medicina, era sempre legando a estas mulheres 
como Tabak (2002) diz, profissões tradicionais femininas, quando elas saiam deste eixo, eram 
tidas como transgressoras, por estarem se metendo em “profissão de homem”.  

Foi assim que ficaram taxadas as mulheres que ousaram entrar em carreira de homem. As 
engenharias não são para mulher até a década de 40 do século passado era impensável para as 
mulheres “de família”, mulher de família que se preservasse cuidava de afazeres domésticos, para 
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arrumar um bom casamento e um ótimo marido. Engenharia e a área de Ciência e Tecnologia 
não deveriam passar nem por sua cabeça, o curso de corte e costura já lhe bastava para costurar a 
roupa do seu marido.  

Esses estereótipos atravessaram séculos e ainda é presente nos dias atuais, mais isto fica 
para próximos trabalhos. Nossa pesquisa é enquadrada temporalmente dos anos 1950 aos 1970 
do século XX. Século este de grandes conflitos entre as nações, como a primeira e segunda guerra 
mundial, e principalmente a grande evolução da modernidade, que influenciou tanto as 
tecnologias quanto as relações sociais.  Isso influenciou diretamente a inserção das mulheres na 
ciência e tecnologia e principalmente nas profissões tidas como masculinas, nos trabalhos fabris e 
montagem bélica na segunda guerra e linhas de produção no pós segunda guerra.  

Neste sentido de modernização, Campina Grande se insere para se modernizar. Desde no 
inicio do século XX desempenhava um papel econômico e social fundamental no estado da 
Paraíba. Durante os anos 1940 o apogeu econômico da cidade em virtude de ser a principal 
exportadora de algodão do país e segunda no mundo, trouxe para cidade muitos intelectuais e 
idealistas que visavam modernizar a cidade tanto estruturalmente, com reformas urbanísticas do 
Art déco e abertura de grandes avenidas, como a do prefeito Vergniaud Wanderley, quanto na 
implantação de uma escola superior para atender as necessidades da elite algodoeira da cidade. 
Segundo Gurjão (1999), quando o presidente do estado João Pessoa chega ao poder no fim dos 
anos 1920, começa a levar para a capital todos os incentivos financeiros e incentivar toda 
importação e exportação que era feita pelo interior taxando altos tributos e assim minando a 
economia principalmente de Campina Grande. Isto levou a cidade depois dos anos 1950 a uma 
derrocada econômica visto que o algodão não mais sua fonte de riqueza, pois uma praga atingirá 
as plantações. Começo-se então a ver outros meios de trazer para a cidade campinense atrativo 
que impulsionasse tanto a economia, quanto a sociedade. 

A partir do apelo da classe intelectual e da comunidade em geral, como afirma DO Ó 
(s/d, p.19), se criou uma união universitária em Campina Grande para solicitar escolas superiores 
para a cidade, no intuito como já disse anteriormente, para suprir as necessidades da elite, que já 
não queriam que seus filhos fossem para Recife e Salvador para estudar. Toda sociedade se 
empenhara no apelo político ao governador e contribuindo financeiramente. “A comunidade 
colaborou pagando a taxa universitária que era cobrada nos cinemas, que tinha sua receita como a 
finalidade a Campanha de Criação de Escolas Superiores em Campina Grande”.  

Em 6 de outubro de 1952, foi funda-se a Escola Politécnica da Paraíba com sede em 
Campina Grande pela lei de Nº 792 do Governo do Estado da Paraíba. Porém ela só começa há 
funcionar dois anos depois ainda em lugares provisórios. Sua primeira turma era de alunos que na 
sua maioria viam de outras instituições, estes transferências de suas instituições de origem, 
principalmente de Pernambuco. Edvaldo Sousa do Ó, fala que havia muita desconfiança na 
instituição por parte de pessoas que ele não identifica em seu texto, ”Outros diziam da 
incompetência dos professores de Campina Grande para ensinar.” DO Ó (s/d, p.19) pelas 
narrativas ainda dos anos 1920 sobre a questão da capital citada à cima, podemos indicar que era 
a elite da capital do estado, que não via com bons olhos a nova instituição no interior do estado. 
Os primeiros cursos oferecidos pela politécnica foram o de Engenharia Civil 1954, depois o 
curso de Engenharia Eletricista em 1963 e o curso de Engenharia Mecânica em 1970. 

Com a vista ao arquivo central da UFCG, aonde fizemos nossa pesquisa buscamos 
analisar como era dado a presença feminina na escola politênica, para isto fizemos várias visitas 
ao local, onde coletamos dados dos concursos da habilitação, que hoje chamamos por vestibular, 
para ver se havia a presença feminina nos concursos. Fizemos um quadro para evidenciar e 
problematizarmos os dados obtidos. 

Ao coletarmos os dados da pesquisa nos livros de concurso de habilitação, alguns anos ou 
alguns dados estão faltando, porque não tem no acervo do arquivo geral da UFCG ou porque 
não foi encontrada, por isso a vacância de valor na tabela. Para melhor analise, foram juntados os 
valores dos concursos semestrais, para anual. 
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O quadro a seguir vemos um crescente número de participantes masculina tanto no 
concurso de habilitação, quanto no número de aprovações nestes concursos, porém ao vermos a 
disparidade no valor da participação feminina nos concurso de habilitação e no de aprovação. 
Em 8 anos de 1954 a 1962 só houve a participação de 26 mulheres no concurso e de aprovadas 
no mesmo período de 5 mulheres. O que demonstra na sociedade campinense um apego ainda as 
mulheres em atividades tradicionais, pois no ano de inicio do concurso de habilitação foram 17 
inscrições femininas no ano de 1955 não foram nenhuma, talvez pelo calor da emoção de ter a 
primeira escola superior na cidade elas se tiveram o desejo de participar do concurso, mas não 
tendo êxito não quiseram tentar no ano seguinte.  

 

 Tabela dos concursos de habilitação de Engenharia Civil  
Escola Politécnica de Campina Grande 

 Inscritos Aprovados 

Ano Homens Mulheres Homens Mulheres 

1954 42 17 10 0 

1955 37 0 8 0 

1956 28 3 7 3 

1957 26 0 13 0 

1958 44 0 19 0 

1959 53 0 23 0 

1960 82 1 33 0 

1961 79 3 - - 

1962 52 2 26 2 

1963* 57 2 37 2 

1964 221 13 70 6 

1965 113 3 37 0 

1966 - - - - 

1967 - - - - 

1968 458 20 - 10 

1969 149 7 15 4 

1970 516 50 - - 

(*) ano que começa a fazer o concurso de engenharia civil e eletricista conjuntamente.  Fonte: Projeto Memória da 
Ciência e Tecnologia/CNPq/Universidade Federal de Campina Grande, 2018. 

 
Já de 1963 a 1969 vemos 45 participantes feminina no concurso de habilitação de 

Engenharia Civil e Eletricista, que apesar de nos livros analisados no arquivo geral da UFCG, 
estarem juntos, eram cursos diferentes. Mostra que houve um acréscimo no número de 
participação de mulheres, podendo ser a causa deste fato pela oferta de mais um curso pela 
politécnica. Nestes 6 anos do curso de engenharia Civil Eletricista foram aprovadas  22 mulheres. 

No ano de 1970, apesar de não haver o número de aprovados nem masculinos e 
femininos, nota-se o grande crescimento na participação de mulheres neste ano. Em 1970 foi o 
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ano que começou a ser oferecido o curso de engenharia mecânica, juntando aos outros dois já 
existentes, o curso de engenharia civil eletricista. Mas outro fato sobre isso que Tabak (2002, 
p.126) trata em seu texto é que:  

 
O período de vinte anos – 1970 a 1990 - correspondente à uma expansão considerável 
e ao maior dinamismo do movimento organizado de mulheres, em particular o 
movimento feminista, que em muitos países e em todos os continentes denunciou a 
prevalência de estereótipos sexuais na educação e impulsionou de maneira significativa 
o esforço pela substituição dos papéis sociais tradicionais atribuídos as mulheres. 

 
Com isso vemos, que não só foi uma crescente na participação feminina no concurso da 

politécnica, mas um movimento mais geral de resistência e de denuncia contra os lugares e 
discursos tradicionais que legavam e legam até os dias atuais a mulher a estereótipos, como que 
“são menos racionais e mais sentimentais”, “não foi feita para estudar, mas para cuidar da casa”, 
entre outros que diminuem os atributos femininos. 

Iremos tratar agora das questões qualitativas referentes ao acervo documental 
institucional, para compreendermos como esta memória feminina é tratada e preservada através 
dos documentos oficiais, no caso, os concursos de habilitação.  Os acervos documentais durante 
muitos anos foram uma das principais formas de os historiadores conhecerem o passado, através 
da analise do documento, tido como fonte primária. Através dos acervos podemos conhecer a 
cultura, o modo de vida, a visão de uma sociedade e como ela lega a uns determinados grupos 
papéis de destaque, além disto, fala (GOODY, 1977, p.78) sobre quais as principais funções 
documento escrito. 

Uma é o armazenamento de informações, que permite comunicar através do tempo e 
do espaço, e fornece ao homem um processo de marcação, memorização e registro [...] 
ao assegurar a passagem da esfera auditiva à visual [...] permite reexaminar, reordenar e 
retificar frases até palavras isoladas. 

 
Com isso, vemos que a proposta de analisar a memória através do acervo documental da 

instituição nos permite rever o processo de memorização e de registro da escola politécnica de 
Campina Grande. Que é importante para construir uma memória deste fato histórico para 
Campina Grande, que está relacionada a questão do mito de origem, que lega a determinados 
pioneiros, os primeiros estudantes os lugares na história da instituição, assim como os primeiros 
professores. Através da analises desses documentos podemos reexaminar questões de vários 
aspectos, em particular, gênero que é o que abordamos aqui neste artigo, vendo como são 
representadas as mulheres e problematizar sua participação.  

As questões de preservação física dos documentos estão em bom estado de conservação, 
principalmente os que tratam dos primeiros concursos de habilitação, alguns dos livros de 
concursos de habilitação têm duas cópias. O que mostra que os administradores deste setor de 
documentação tinham grande preocupação em deixar esses documentos para posteridade, e 
conseqüentemente para história. Talvez fosse uma política da própria instituição da época por ser 
um momento e um marco histórico que aquelas pessoas da época já soubessem que seria de 
grande valia guardar tais documentações.  

E isso naquela já era muito importante, pois como entendemos hoje, os nos últimos 1930 
anos os vem os acervos documentais vinham sendo impulsionado por uma tendência social 
como são como fala (KHOURY, 2005, p, 42) “preservação e ampliação dos horizontes da 
memória social nas mais diversas extensões.” Felizmente a autora, escrevera em um tempo que 
havia um grande incentivo tanto para construção de arquivos publico e privado, coisa não vemos 
mais nos últimos dois anos, quando se debate a lei da queima de arquivo 5 que se propõe a destruir 
os arquivos documentais do país. Conseqüentemente, isso irá de fazer-se se perder muitos 
documentos, que ainda nem mesmo foram estudados pelos historiadores. Por isso grande 

                                                           
5 Proposta de lei do senado federal, aprovado pelo mesmo dia 20/06/2017. 
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preocupação que nos afligem, alguns documentos podem se perder e deixando um espaço na 
história perdidos.   

Sobre o Arquivo Geral da UFCG, como relata a professora Rosilene Dias Montenegro, 
ela juntamente com a professora da UFCG, Juciene Ricarte Apolinário6. Foram a precursoras e 
responsáveis nos anos 2000 para instalação do atual arquivo geral da UFCG, segundo ela, os 
arquivos estavam em um galpão alojado e com má salubridade. Alguns arquivos tinham se 
perdido com as más condições do ambiente, fazendo também com que se perdesse algum dado. 
Segundo com a atual coordenadora do arquivo Geral da UFCG, existem alguns documentos 
ainda neste galpão que ainda não foram resgatados, por ter pouco funcionário no setor e pela 
grande quantidade de trabalho que eles têm. Ainda sobre a documentação estudada e sua 
preservação, como já dissemos no inicia deste tópico, alguns dados não foram encontrados de 
forma que nos deixa um grande vazio sobre a continuidade da inserção das mulheres no curso de 
engenharia civil, não dá para precisar se havia uma inserção gradual destas mulheres por falta dos 
dados e até pela análise da tabela acima não vemos uma regularidade na entrada de aprovadas 
mulheres no curso, mas certa regularidade na participação do concurso de habilitação. 

Outro fato que podemos problematizar é como esses arquivos mostram as mulheres, não 
trouxemos aqui, os nomes das mulheres, por conta da ética da pesquisa. Mas muitas dessas 
mulheres que tentaram o curso de engenharia civil, tentaram por mais de uma vez, ou seja, 
mesmo não passando em um ano, tentaram em outros anos, algumas obtendo êxito no concurso 
de habilitação posterior. Outro fato somado a este, é que muitas destas mulheres fazem parte das 
famílias tradicionais da cidade de Campina Grande. A partir disto, podemos ver a lógica inicial 
por traz da iniciativa da criação da Politécnica, que era para atender os filhos da elite local, 
infelizmente os dados não mostram a procedência social ou racial desses participantes, pois isso 
não fazia muita relevância, até o Governo do Lula7. Mas mesmo assim, podemos traçar alguma 
analise, pois, se não havia importância em identificar pessoas de classes mais populares é talvez 
por haver uma homogenia da participação da elite nos concursos de habilitação e assim também 
nos números e pessoas aprovadas. Exemplos de instituições nacionais mostram que poucos 
pobres e menos desfavorecidos tinham chance ou condições de entrarem em faculdades de 
engenharia ou escolas de ensino superior nesta época, entendemos que a Politécnica de Campina 
Grande não fugia desta regra. 

Então estes arquivos documentais além de nos possibilitar conhecer o passado da 
Politécnica nos permite analisar como estes indivíduos da sua época de formação se percebiam na 
história, como pioneiros, (palavra tão difundida em Campina Grande desde os primórdios de sua 
história). Mas, quem eram os pioneiros retratados nos livros memoriais sobre a Politécnica e nos 
documentos oficiais estudados? São os membros da elite campinense conforme informado por 
Edvaldo de Souza do Ó (1994, p.71) ao apresentar a lista dos 10 homens aprovados no primeiro 
vestibular da Politécnica e, portanto, os alunos da primeira turma do curso de Engenharia Civil. 
Todavia uma informação igualmente importante só foi encontrada na pesquisa aos arquivos. No 
primeiro vestibular para a Engenharia Civil da Escola Politécnica houve a inscrição de 17 
mulheres tendo uma delas sido aprovada. Nos encontramos pois diante do “esquecimento e o 
silencio” que “são reveladores deste mecanismos de manipulação da memória coletiva.” (LE 
GOFF, 1999,p, 423).  
 
Conclusão 

 
A partir dessa analise qualitativa e quantitativa, vemos que diversos fatores históricos 

mundiais, nacionais e locais contribuíram para a criação da escola politécnica de Campina 
Grande. Mas ainda regada a muitos tabus de gênero e socais a escola politécnica foi se 
constituindo um modelo de instituição de educação para a região nordeste. 

                                                           
6 Professora associada do departamento de história da UFCG. 
7 Foi no governo do PT e do Luis Inácio Lula da Silva, que foi instalado o as cotas raciais e cotas de baixa renda.  
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Não havia uma inserção grande de mulheres aprovadas nos concursos de habilitação nos 
anos analisados, no máximo, metade as mulheres que prestavam o concurso de habilitação 
conseguiam passar, não passava dessa média. Com isso, vemos que apesar os valores culturais 
tradicionais arraigados na sociedade campinense, muitas mulheres tiveram a vontade, coragem e 
audácia de tentar estudar na área de ciência e tecnologia, lugar de predominância masculina. 
Mulheres estas que apesar de fazerem parte, em sua maioria, de uma elite local e ser privilegiada 
por isso, se projeta para a história como as pioneiras e transgressoras por ocuparem “o lugar que 
não eram delas”, como diziam e dizem até hoje. 

Em relação ao acervo documental institucional, observamos que havia grande 
importância de relatar e retratar todos os fatos e origem da Politécnica de Campina Grande 
durante os anos estudados. A criação do arquivo geral da UFCG proporcionou a preservação de 
documentos que remontam a história da Universidade Federal de Campina Grande, desde sua 
gênese na Politécnica em 1952, mas alguns documentos foram perdidos com o tempo, por mau 
condicionamento dos documentos e por má administração antes da instalação do arquivo geral. 
Porém com este instrumento de pesquisa, podemos analisar, reexaminar, problematizar um 
pouco da história da Politécnica, e analisar como a UFCG lida com as políticas de preservação 
documental que é de vital importância assim como outras fontes para a historia.  Mas 
entendemos que poderia melhorar a situação de aclimatação dos documentos no arquivo geral e 
mais investimento em mão de obra qualificada para lidar com esse tipo de documentação, pois 
ainda há grande quantidade de documento a ser recuperada. 
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O TRABALHO QUE MOVE A VIDA: A TRAJETÓRIA DE APOLÔNIO ALVES DOS 
SANTOS 

 
Mariane Nascimento dos Santos1 

 
Resumo: Este artigo tem como principal objetivo recuperar e colocar em evidencia a trajetória 
de vida do poeta popular Apolônio Alves dos Santos. Este nascido em Serraria – PB, passou a 
infância e parte da juventude em Guarabira – PB, ainda jovem migrou pra o Rio de Janeiro, onde 
se estabeleceu, casou e desenvolveu sua principal profissão, ser poeta nordestino de literatura de 
cordel. Traçamos os caminhos e descaminhos percorridos e as experiências vividas de Apolônio 
dos Santos. Para isso utilizamos seus folhetos de cordel, entrevistas que o cordelista realizou para 
revistas e catálogo, antologias as quais ele faz parte, entrevistas que realizamos com cordelistas 
que conviveram com o poeta e os vestígios familiares que foram possíveis de encontrar. No 
percurso da vida desse poeta nordestino foi possível contextualizamos as vivências de Apolônio 
dos Santos com a sociedade em que esteve inserido, com o objetivo de melhor compreender sua 
vida e produção de literatura de cordel. A relevância deste trabalho, que não consideramos 
necessariamente biográfico, se dá pela significativa contribuição que Apolônio dos Santos deixou 
para a comunidade de poetas cordelistas ao idealizar e participar da concretização da primeira 
Associação Brasileira de Cordel. Ele também contribui no registro das narrativas históricas de 
quase três décadas (1970-1990) no que se refere aos fatos políticos, econômicos e sociais. Assim, 
seus folhetos são fonte/evidências históricas relevantes para a academia é para sociedade 
brasileira. 
 
Palavras-chave: Literatura de cordel; Apolônio dos Santos; Trajetória de vida. 
 

Este artigo científico é resultado de uma pesquisa historiográfica que estabelece um 
diálogo entre dois campos de conhecimento, a história e a literatura popular. Para tal, 
investigamos a vida do poeta Apolônio dos Santos e suas obras, folhetos de cordéis escritos e 
publicados entre 1970 a 1990. Apesar de escolher relatar a vida de apenas um sujeito, está não é 
uma pesquisa estritamente biográfica, mas sim um artigo que narra à vida do cordelista Apolônio 
dos Santos na perspectiva de enfatizar o desenvolvimento da pesquisa histórica através da 
literatura popular e evidenciar o poeta nordestino enquanto sujeito histórico. 

Sereno, introspectivo e observador. É assim que Apolônio Alves dos Santos é descrito 
pelos colegas cordelistas que vendiam folhetos de cordéis no Rio de Janeiro. Nasceu em 20 de 
setembro de 1926, em Serraria – PB, porém cresceu na cidade de Guarabira – PB, com seus pais 
Francisco Alves dos Santos e Antônia Maria da Conceição (O NORDESTE, [19--]). Muito 
jovem, começou a ajudar o pai no trabalho do campo, porém tinha um forte desejo de estudar. 
Apesar da aspiração, cursou apenas até a segunda série do Ensino Primário, o que lhe possibilitou 
aprender a ler e escrever.  

 
Guarabira és meu berço 

                                                           
1 Graduada em História (UCSAL). Especialista em História da Bahia (FMSB). Mestra em História (UFS). Professora 
Substituta da Universidade Estadual da Bahia – UNEB, Campus XVIII. 



 

e-ISSN: 2359-2796, v. 18, n. 1, 2018. XVIII Encontro Estadual de História – ANPUH-PB 

 

757 

do meu tempo de criança 
tenho na minha lembrança 
teu come e teu endereço 
por tanto por qualquer preço 
eu visito o meu rincão 
venho com satisfação 
rever o meu pé de serra 
Guarabira minha terra 
Te amo de coração. (SANTOS, O encontro..., [19--], p. Quarta capa). 
 

Desde cedo, Apolônio dos Santos interessou-se pela arte de fazer rimas e contar histórias, 
dizia que seu pai tinha um pouco de talento com a poesia e por isso levava sempre folhetos para 
o filho ler para sua mãe e irmãs nas festas (SLATER, 1984, p. 128). Com dezoito anos, escrevia 
estrofes completas e rabiscava seus primeiros folhetos (SANTOS, 2009). Não demorou muito 
para concluir seu primeiro romance, com o título de Maria Cara de Pau e o Príncipe Gregoriano, que 
encontra-se disponível para consulta no acervo da FCRB (Fundação Casa de Ruy Barbosa) e na 
Biblioteca Atila Almeida – UEPB (Universidade Estadual da Paraíba). Como não tinha condições 
financeiras para editar e publicar o romance, vendeu-o a José Alves Pontes, em 1948, e no ano 
seguinte foi realizada a publicação do folheto (O NORDESTE, [19--]). 

Aos vinte quatro anos e sem muita perspectiva em Guarabira, Apolônio dos Santos 
resolveu sair de seu município rumo à cidade do Rio de Janeiro. Assim como muitos nordestinos, 
experimentou a difícil vida de quem morava na região nordeste do país, sem muita esperança de 
futuro ou mesmo qualidade de vida. A cidade de Guarabira, entretanto, nunca esteve entre as 
regiões do Nordeste mais sofridas em decorrência da seca, muito pelo contrário, era conhecida 
como Rainha do Brejo, por estar próxima da Microrregião do Brejo Paraibano. Também auferiu 
esse nome por ser uma referência econômica e política na região e pelo grande volume de chuva 
que sempre recebeu. 

Embora Guarabira estivesse a apenas 98 km da capital do estado, João Pessoa, esta não 
foi uma opção para Apolônio dos Santos. Ele queria algo que pudesse lhe oferecer maiores e 
melhores perspectivas. A partir das leituras dos cordéis, percebe-se que as poucas condições de 
vida oferecidas pelos pais, as limitações políticas e econômicas de Guarabira e as prováveis 
oportunidades que o Sudeste poderia fornecer foram fatores que o impulsionaram a migrar para 
o Rio de Janeiro, em 1950.  

Ao chegar à grande capital, logo começou a trabalhar exercendo diversas profissões como 
pedreiro, ladrilheiro na construção civil e porteiro de edifício. Porém, não conseguiu desenvolver, 
de forma significativa, sua carreira como poeta, pois a vida nos canteiros de obra era difícil e 
fatigante.  

Apolônio dos Santos continuou alargando seus horizontes. Em 1959, seguiu para Brasília, 
onde estava sendo construída a nova capital do Brasil. Lá como pedreiro, o poeta aperfeiçoou 
seus versos e começou uma produção um pouco mais expressiva. Agora não apenas trabalhava 
nos canteiros de obra, mas também produzia e vendia seus folhetos de cordéis. Com o término 
da construção, em 21 de abril 1960, Brasília foi inaugurada e Apolônio dos Santos escreveu o 
folheto A construção de Brasília e sua inauguração, que esgotou rapidamente (BELIZARIO NETO, 
2010)2. Diferente da maioria dos trabalhadores, que fixou residência nas cidades-satélites do 
Distrito Federal, ele resolveu voltar para o Rio de Janeiro – contando então com uma estrutura 
financeira melhor para dar continuidade à sua carreira como poeta cordelista. 

Na capital fluminense, conheceu Dona Enedina Silva Martins, que também havia migrado 
do Nordeste para o Rio de Janeiro com o intuito de trabalhar. Durante anos, ela foi funcionária 
da empresa Casa da Borracha, em que também se aposentou (SILVA, G. Entrevista a autora. Rio 
de Janeiro, 27/11/2014). Apolônio dos Santos casou-se com ela, oficialmente, em 1968, que se 

                                                           
2Até o momento o folheto sobre a inauguração de Brasília não foi encontrado em nenhum dos principais acervos de 
cordéis. 
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passou a chamar, Enedina Silva dos Santos. Viveram juntos até os últimos dias de vida do poeta 
(SILVA, M. Entrevista a autora. Campina Grande, 27/02/2015). Moraram durante anos no 
bairro Benfica, região próxima a sede do 16° Distrito Policial, onde as casas eram improvisadas, 
sem organização, asfalto, saneamento, e onde residiam outros nordestinos, trabalhadores, 
operários, pobres (SLATER, 1984, p. 127). 

Como o casal não teve filhos, encontrar informações a respeito da vida particular tornou-
se um grande desafio para este trabalho de pesquisa; porque em geral, após a morte de um 
cordelista, os filhos cuidam de manter suas memórias, documentos, dados que podem ser 
disponibilizados ao pesquisador. Esse não foi o caso de Apolônio dos Santos; que, contudo, 
deixou informações biográficas em seus próprios escritos. No folheto O divórcio no Brasil, por 
exemplo, ele revela que, mesmo de maneira informal, havia passado por uma convivência 
conjugal antes de conhecer Dona Enedina. Ele diz “casei-me novamente” e nos versos anteriores 
conta que, antes de migrar para o Rio de Janeiro, vivera outro relacionamento e que não havia 
sido muito feliz. Após sua viagem ficou sabendo por carta de sua irmã que a mulher também teria 
ido embora para outras “bandas” (SANTOS, [1977?], p. 6). 

De volta ao Rio de Janeiro, Apolônio dos Santos passou então a priorizar sua carreira, 
dedicando-se exclusivamente à produção de cordel. Aos 63 anos, o poeta e sua esposa Enedina 
dos Santos resolveram voltar para sua terra natal, Paraíba. Apesar de tantos anos no Rio de 
Janeiro, sempre foi seu desejo voltar para o Nordeste e viver mais tranquilamente.   

Nos folhetos escritos por Apolônio dos Santos após seu retorno à Paraíba, encontramos 
o seguinte endereço nas quartas capas dos folhetos publicados a partir da década de 1990: Rua 
Dr. Eduardo Correia de Lima, n° 12, Quadra 95, Conjunto Álvaro Gaudêncio – Bodocongó, 
bairro mais conhecido como Malvinas. Em visita ao local, encontramos uma antiga casa e uma 
senhora, de nome Maria José da Silva, sobrinha do casal por parte de Dona Enedina dos Santos. 
Foi através da Sr.ª Maria José que obtivemos algumas informações pessoais sobre o cordelista. 

Em 1989, a ida para Campina Grande foi definitiva. Na cidade, passaram a morar em um 
anexo da casa da sobrinha. O poeta continuou escrevendo e publicando seus folhetos, que eram 
enviados para revendedores no Rio de Janeiro, até o adoecimento que o levou a falecer, no dia 18 
de novembro de 1998. Lutou contra o diabetes por anos, mas foi um câncer no estômago a causa 
do seu falecimento. Chegou a realizar uma cirurgia, mas após um mês internado no Hospital 
Alcides Carneiro, não resistiu (SILVA, M. Entrevista a autora. Campina Grande, 27/02/2015). 
 
O TRABALHO QUE MOVE A VIDA: NORDESTE, SUDESTE E A NOVA CAPITAL 
FEDERAL 
 

O processo de migração, do Nordeste para o Sudeste (especialmente Rio de Janeiro e São 
Paulo), na metade do século XX, era intenso principalmente devido à instalação de novos pólos 
industriais para o desenvolvimento da economia. É neste cenário que muitos nordestinos 
deixaram suas cidades para ocupar as vagas de operários e serventes nas grandes capitais. Nelas 
eram oferecidos registro na carteira de trabalho, salário fixo e outros direitos trabalhistas 
assegurados, como pode ser visto no folheto de Apolônio dos Santos: 

 
Apesar do sacrifício 
aqui no Rio de Janeiro 
tem o salário família 
e mais o décimo terceiro 
o pobre vive empregado 
e livre do fazendeiro 
 
Pois aqui o operário 
tem direito a garantia 
tem seguro e instituto 
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de aposentadoria 
ficando incapacitado 
o instituto auxilia. (SANTOS, Os Nordestinos..., [19--],p. 4 e 5). 
 

No entanto, é preciso pensar no processo migratório a partir da perspectiva “do 
sacrifício”, mencionado no primeiro verso da estrofe. O mesmo nordestino que comemora os 
benefícios trabalhistas encontrados no sudeste, sofre com a hostilidade dos habitantes locais. Os 
nordestinos são recebidos como indivíduos inferiores, de pouco estudo, sem nenhuma cultura, 
que vêm da região pobre e miserável, que não se desenvolve porque seus habitantes são 
preguiçosos. São estereótipos lançados aos nordestinos, sendo que muitos perduram até os dias 
atuais.  

No folheto Os Nordestinos no Rio e o Nordeste Abandonado, Apolônio dos Santos descreve as 
dificuldades enfrentadas no cotidiano dos trabalhadores nordestinos – como as moradias em 
barracos nos morros e subúrbios, o trabalho pesado na construção civil, a má qualidade da 
alimentação e as condições precárias de repouso. Mesmo diante de tais dificuldades, ele reitera 
que:  
 

[...] o Nordeste é 
destemido e lutador  
que luta pelo progresso  
multiplicando o valor  
pois toda riqueza nasce  
da mão do trabalhador. (SANTOS, Os Nordestinos..., [19--],p. 7). 
 

O poeta deposita na figura do sujeito nordestino a força que move o Sudeste, fazendo-o 
crescer e se desenvolver. Porém, Apolônio dos Santos deixa evidente seu total discernimento de 
que o êxito do Sudeste não trazia benefício direto para o crescimento do Nordeste. Ainda assim, 
caberia ao nordestino a “missão” de trabalhar, pois a luta é para tornar “... o nosso País / mais 
rico e elevado”. Esta é uma caricatura real de que a região Sudeste era a representação do Brasil, 
na mentalidade do poeta cordelista, dos nordestinos e do povo brasileiro em geral. 

Na futura capital, Brasília, Apolônio dos Santos juntou-se a outros nordestinos e 
trabalhadores, oriundos de vários estados do Brasil, que ficaram conhecidos como candangos. 
Receberam este nome por serem trabalhadores imigrantes, modestos e malvestidos. De acordo 
com o Censo Experimental de Brasília de 1959 (BRASIL, C., 1959), 44% da população que 
ocupava a nova capital era oriunda da região Nordeste. Em 1958, o Nordeste viveu uma das suas 
piores secas da história, com isso o fluxo migratório aumentou de forma significativa, e um dos 
destinos mais escolhidos era Goiás, onde Brasília estava sendo construída. 

Junto com a coragem para levantaram fisicamente uma cidade, os operários deram a 
Brasília um pouco da cultura, da identidade, dos costumes e valores, dos quatro cantos do país. 
Ao término da construção, o dinheiro dos candangos era insuficiente para adquirir terras na nova 
capital, assim muitos ficaram nas atuais cidades-satélites. 

 
CORDELISTA APOLÔNIO DOS SANTOS - PRODUÇÃO LITERÁRIA 

 
Apolônio dos Santos desenvolveu sua carreira poética no Rio de Janeiro, mas não limitou 

as abordagens de produção ao espaço geográfico em que se encontrava. Seus folhetos deixam 
evidentes três importantes aspectos. O primeiro é que ele não esqueceu em nenhum momento o 
seu local de origem; prova disso é que na maioria de seus cordéis, existe alguma referência à 
região Nordeste. O segundo é que ele não se restringia aos acontecimentos da capital. O terceiro 
é sua visão de mundo, exposta nos temas e abordagens tratados nos folhetos, que vão de 
problemáticas brasileiras a internacionais. 



 

e-ISSN: 2359-2796, v. 18, n. 1, 2018. XVIII Encontro Estadual de História – ANPUH-PB 

 

760 

O deslocamento faz surgir no cordel de Apolônio dos Santos um encontro entre campo e 
cidade. Entre o novo – Rio de Janeiro – e o longínquo – Nordeste. O deslocamento não se torna 
um problema para o poeta e sim uma oportunidade de ressignificação, que o inspira a uma nova 
escrita. Observemos os versos do folheto com o título A Discussão do Carioca Com o Pau-de-Arara: 
 
 

Certo dia feriado  
sendo o primeiro do mez [sic] 
fui tomar uma cerveja 
no bar de um portuguez [sic] 
lá assisti uma cena 
agora pego na pena 
para contar pra vocês 
 
Quando eu estava sentado 
chegou nessa ocasião 
um velho pernambucano 
daqueles lá do sertão 
com a maior ligeireza 
foi se sentando na mesa 
pediu uma refeição. (SANTOS, 1987, p. 1). 
 

No título do folheto há um encontro, entre campo – representado pela figura do Pau-de-
Arara, um meio de transporte muito utilizado no deslocamento do nordestino – e a cidade – 
representada pelo nome atribuído a quem é natural do Rio de Janeiro: Carioca. No enredo do 
folheto, o encontro, ou melhor, o desencontro entre os personagens fica ainda mais presente. O 
folheto conta o diálogo entre os dois sujeitos, um nordestino de Pernambuco, que havia migrado 
para o Rio de Janeiro e outro estrangeiro, que se apropriou da cidadania carioca, mas era de 
Portugal. Eles começam uma discussão por causa da qualidade da comida vendida no bar, a partir 
daí passam a trocar ofensas e acusações, não apenas da forma direta, pessoa para pessoa, como 
também às suas regiões. 

Outros títulos de Apolônio dos Santos podem ser mencionados, pois é possível perceber 
esses encontros, que, na verdade, mais são confrontos e embates, um paralelo entre o campo e a 
cidade. Outros exemplos são: Um Matuto do Sertão Chegando ao Rio de Janeiro; Briga de Zé do Norte com 
o Morro da Mangueira; Os Nordestinos no Rio e o Nordeste Abandonado. 

A utilização constante de temas que retratavam o Nordeste e o nordestino migrante 
evidencia o quanto Apolônio dos Santos, apesar dos muitos anos fora da Paraíba, permanecia 
ligado a sua terra natal. Essa conexão com o Nordeste foi uma das maiores inspirações para que 
ele perseverasse na carreira de poeta cordelista.  

Além desse confronto, outros temas contemporâneos emergem de suas obras. O poeta, 
por exemplo, levava muito a sério seu matrimônio e mostrava ter bastante apreço pela sua 
senhora. Nos anos 1970, quando a sociedade estava envolvida com a discussão sobre o divórcio, 
Apolônio dos Santos escreveu dois folhetos, O Divórcio e O Divórcio no Brasil, expressando sua 
opinião e utilizando sua vida pessoal como exemplo. Ele conta: 
 

Eu no Rio de Janeiro 
casei-me de novamente 
com uma outra nortista 
compreensível e decente 
nosso viver é de pobre 
mas o proceder é nobre 
graças a Deus felizmente. (SANTOS, [1977?], p. 6). 
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Apolônio dos Santos escreve esses versos provavelmente em 1977, quando o assunto era 
debatido pela sociedade brasileira com a Lei n° 6.515 de 26 de dezembro de 1977, que aprova o 
término do casamento através da solicitação do divórcio por um dos cônjuges. O poeta, em O 
Divórcio no Brasil, apoiava a lei do divórcio, ainda que defendesse o casamento como um princípio 
instituído por Deus.  

Em muitos dos folhetos, Apolônio dos Santos deixou marcada também sua religiosidade. 
A primeira estrofe quase sempre é um apelo para que Deus, os Santos ou os Deuses o ajudem a 
escrever. A oração “Peço a santa permissão / de Deus nosso Pai Eterno / para eu em poesia / 
escrever neste caderno” (SANTOS, Nosso..., [19--], p.01) ressalta o lado religioso do poeta, que 
assumia o cristianismo Católico como sua religião oficial, apesar de afirmar também que não era 
praticante.  

Existe nos versos uma busca pela inspiração divina, evidenciando a dependência do 
homem por uma força espiritual maior. Em quase todos os folhetos, Apolônio dos Santos, 
quando oportuno, refere-se a Deus como ser superior para resolver as “causas” terrenas; bem 
como versa as Cartas escritas por políticos que morreram e que do céu enviam bons conselhos 
aos seus sucessores na terra. 

A classificação dos cordéis é realizada por Apolônio dos Santos em sua participação no 
catálogo O Cordel no Grande Rio (1985). Os folhetos estão organizados em: ABCs; 
Acontecimentos; Animais; Cangaço; Contos; Descrição; Pelejas e Discussões; Política; Religião; 
Romance; Sociedade. Dentro desses grandes grupos, o autor criou subgrupos com temas que se 
desdobram a partir da temática maior. Essa classificação nos permite visualizar o amplo 
repertório de cordéis publicados, em diferentes estilos poéticos e sobre temas variados. São 
cordéis para informação, mas também para diversão, que proporcionavam ao público leitor 
conhecer e refletir sobre seu contexto social, assim como navegarem na imaginação em histórias 
ficcionais. 

Do inventário que realizamos, registramos um total de 265 folhetos de cordéis de 
Apolônio dos Santos, o que contradiz informações de sites que disponibilizam a biografia do 
autor, afirmando que sua produção é de aproximadamente 120 folhetos. Essa, na verdade, é uma 
informação fornecida pelo próprio autor em alguns folhetos na década de 80; como ele escreveu 
até vésperas do falecimento, esses dados não abrangem todas as obras publicadas. Em uma 
catalogação realizada e assinada pelo poeta estão registrados 206 folhetos. Provavelmente ele 
tenha organizado essa lista entre os anos de 1992 a 1998, isso porque consta um título de cordel 
sobre o processo de impeachment do ex-presidente Collor. Alguns desses títulos não foram 
encontrados em nenhuma das instituições pesquisadas, é possível que nunca tenham sido 
publicados, ou mesmo, seus exemplares podem ter esgotados. 

No início da sua carreira de poeta, Apolônio dos Santos não tinha máquina de 
datilografar, assim, escrevia seus versos em folhas de papel pautado. Somente na década de 1970 
adquiriu sua máquina de datilografia. Os originais eram enviados para a gráfica, o editor fazia a 
correção e reenviava ao poeta, para as adequações. Nesse processo, o poeta contatava o xilógrafo 
e lhe entregava o poema completo para que lhe servisse de inspiração para criar a xilogravura que 
iria compor a capa.  

Os principais locais de edição e impressão dos folhetos de Apolônio dos Santos foram a 
Gráfica e Editora Dantas Ltda., Luana Artes Gráficas e Editora Ltda. e a Tipografia Pontes. 
Desses locais, a Tipografia Pontes foi a que mais publicou folhetos do poeta, a partir da década 
de 1970. Ela pertencia a José Alves Pontes, que acompanhou Apolônio dos Santos desde o início 
de sua carreira. As outras duas gráficas citadas publicaram folhetos a partir da década de 1980, 
junto com a Tipografia Pontes. 

Em entrevista, Marcelo Alves Soares, filho de José Soares, O Poeta Repórter, explicou 
que o custo para publicar um folheto era muito alto. Poeta e xilogravador, conheceu Apolônio 
dos Santos no Rio de Janeiro, na Feira de São Cristóvão. Natural de Pernambuco, aprendeu a arte 
da xilogravura para ilustrar os folhetos do seu pai, visto a dificuldade de encontrar gravador em 
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sua região e também para reduzir os custos na produção do cordel (SOARES. Entrevista a 
autora. João Pessoa, 26/02/2015). Ele ilustrou algumas das capas de folhetos de Apolônio 
durante a década de 1980 e juntos vendiam folhetos em feiras e praças. 

Segundo ele, apenas cordelistas que já tinham “nome na praça” poderiam custear sua 
produção. A Gráfica Luana Artes localizava-se no Rio de Janeiro, porém cobrava muito caro para 
editar e imprimir um folheto. Esse era um dos motivos por que Apolônio dos Santos preferia 
publicar com a Tipografia Pontes. Apesar de se localizar na Paraíba, gerando custos relativos ao 
envio pelos correios, no final ainda teria uma despesa mais baixa do que se publicasse no Rio de 
Janeiro. A única desvantagem de contratar uma tipografia do Nordeste era o tempo que levava 
para que os folhetos ficassem prontos e chegassem às bancas de venda, já que o serviço do 
correio poderia levar até 30 dias para realizar a entrega (SOARES. Entrevista a autora. João 
Pessoa, 26/02/2015). 

Em entrevista à pesquisadora Slater em 1977, Apolônio dos Santos relata sua insatisfação 
com o longo tempo que os folhetos levavam para chegar em suas mãos, para então vender. Na 
entrevista o poeta se refere a sua relação com José Alves Pontes proprietário da Tipografia 
Pontes, localizada em Guarabira, e a qual mantinha relação comercial de anos. Exemplificando 
esta dificuldade, ele citou o folheto O Monstruoso Sequestro de Serginho: 

 
Está claro que isso cria problemas. Continuo a fazer negócios com ele porque 
me dá credito, mas levou tanto tempo para me mandar Serginho de volta para 
mim que o povo perdeu interesse pela estória, e só vendi mil exemplares. Ora, 
se eu tivesse uma impressora aqui, teria vendido pelo menos dez vezes mais! 
(SLATER, 1985, p. 128). 
 

As capas de Apolônio dos Santos seguem a ordem título, nome do autor e imagem, 
utilizando quase sempre figuras produzidas a partir da xilogravura. Apenas alguns folhetos, os 
quais acredito serem da década de 1960, utilizam imagem a partir de clichês fotográficos. 

Dos folhetos que foram catalogados e analisados, listamos os xilógrafos Marcelo Soares, 
J. Borges, Joel Borges, Erivaldo Silva, Ciro Fernandes e José Costa Leite. Em uma conversa 
informal, Ciro Fernandes afirmou que Apolônio dos Santos sempre levava o poema completo 
para inspirá-lona criação do desenho. A relação entre cordelista e xilógrafo nem sempre é tão 
próxima, muitos poetas dão apenas o título do folheto e pedem que o artista faça uma capa. No 
pagamento, existiam acordos para além do pagamento em dinheiro – muitas vezes Apolônio dos 
Santos, por falta do valor para pagar pela matriz, dava parte do pagamento em folhetos e fazia-se 
permuta. 

Na quarta capa, alguns dos folhetos de Apolônio dos Santos indicam os locais de venda, 
mas em outros é possível encontrar os títulos de folhetos do autor como sugestão, sua 
autobiografia ou uma propaganda, como a transcrita abaixo, que se direciona tanto para o 
consumidor quanto para o revendedor. Essa é uma tendência dos folhetos produzimos a partir da 
década de 1960, como a pesquisadora Ana Maria Galvão mostrou que, até metade do século XX, 
a quarta capa foi utilizado para referenciar os direitos autorais, para propaganda de outros 
folhetos e impressos (GALVÃO, 2000, p. 111). 

O Aventureiro do Norte, composto de 32 páginas, é um exemplo de romance escrito por 
Apolônio dos Santos. Esse romance provavelmente foi adquirido pela Tipografia Pontes, uma 
vez que na capa e na primeira folha constam “Editor Prop. – José Alves Pontes”. A compra dos 
direitos autorais do folheto era algo comum quando o poeta não tinha condições financeiras de 
publicá-lo, principalmente no caso de um romance. O que comprova a autoria do título referido é 
o acróstico na última estrofe: 

 
Afinal já terminei 
A história de Honorina 
Leiam com muita atenção 
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Vendo a sorte o que se destina 
Esses fatos de amores 
Só Deus é quem determina. (SANTOS,O aventureiro..., [19--],p. 32). 
 

O acróstico é utilizado pela maioria dos cordelista, pois é um mecanismo de identificação 
e autenticação da composição poética do autor. Na maioria dos folhetos de Apolônio dos Santos, 
encontra-se, na última estrofe, o acróstico AALVES, normalmente acompanhando o assunto do 
poema. Sem perder a rima, o cordelista deixa o registro que considera fundamental para que seus 
folhetos não fossem plagiados. Outro recurso possível para evitar os plágios é o registro de 
direitos autorais, porém não foi utilizado por Apolônio dos Santos. Muitos poetas realizam a 
solicitação, que é feita no Departamento de Direitos Autorais da Biblioteca Nacional. O poeta 
pode solicitar esse registro nos postos estaduais ou via correio, através do preenchimento da ficha 
com todas as características da obra, informações do autor, comprovante de pagamento da taxa e 
um exemplar da obra. Como Apolônio dos Santos já não se encontra em vida, esse processo 
pode automaticamente ser realizado pela sobrinha Srª Maria José ou por outro parente que 
comprove seu vínculo familiar com o poeta (DIREITOS..., [19--]). 

A realização desse processo de autenticação torna-se imprescindível para publicação dos 
folhetos em acervos digitais, sem a qual nenhuma instituição pode disponibilizar os folhetos de 
Apolônio dos Santos em sites. Apenas para fins de pesquisa, como neste trabalho, o acervo 
disponibiliza ao pesquisador fotografar os folhetos (como ocorreu na Fundação Casa de Ruy 
Barbosa) ou é concedido o arquivo digital, (como no arquivo do Centro Nacional de Folclore e 
Cultura Popular, que tem os folhetos digitalizados). Em ambos os casos, foram necessários 
solicitação formal e termo de responsabilidade sobre o material consultado. E mesmo se tratando 
de uma pesquisa de cunho acadêmico, sem o registro de direitos autorais, este não pode ser 
publicado como livro sem a prévia autorização da família do poeta. 

Ser um poeta profissional, desejo de Apolônio dos Santos, significaria viver e sobreviver 
exclusivamente da poesia, ter seu sustento extraído das vendas de seus folhetos, ter um espaço no 
mundo poético em que sua poesia fosse reconhecida. Nem todos os sonhos se concretizaram; no 
entanto, um foi possível: ter um espaço físico e instituído, ao qual o poeta deu o nome de 
Folhetaria Santos. 

Sua trajetória como poeta acompanhou o processo de profissionalização como cordelista. 
Em entrevista concedida à Revista Brasileira de Folclore, em 1974, Apolônio responde que sua 
profissão era ladrilheiro; já na entrevista realizada para o catálogo O Cordel no Grande Rio, em 1977, 
colocou-se como poeta de cordel. Essa apropriação profissional teve como considerável influência a 
instituição da Folhetaria Santos. 

Apesar de ter retornado de Brasília “mais equilibrado, [pronto para] experimentar viver 
exclusivamente da Literatura de Cordel” (SANTOS, 1988, p. Quarta capa), o caminho até 
conquistar a folhetaria levou cerca de uma década. Apenas em alguns poucos cordéis do final da 
década de 1970 e em folhetos da década de 1980 em diante é possível encontrar referência à 
Folhetaria Santos.  

Apolônio dos Santos, assim como a maioria dos cordelistas, tinha seus pontos de venda 
fixos, mesmo antes de ter a folhetaria. Na quarta capa do folheto Novo pacote depois da eleição – Foi 
Traição!..., por exemplo, o autor indica os lugares onde pode ser encontrado: o anexo a Feirarte, 
Praça XV de Novembro e a Feira Nordestina Campo de São Cristóvão. Slater (1984) indica ainda 
o Largo do Machado durante a década de 1970, como local de venda dos folhetos. 

Segundo Marcelo Soares, às quintas e sextas a venda era feita na Praça XV e aos 
domingos na Feira de São Cristóvão. A Feirarte nem sempre era possível, porque essa era uma 
feira móvel que ocorria em períodos e locais diferentes, onde artesãos de diferentes categorias 
expunham seus produtos em estandes, que eram visitados pelo público em geral (SOARES. 
Entrevista a autora. João Pessoa, 26/02/2015). 

Muitos cordelistas faziam apresentações com os desafios, discussões, pelejas e ABC’s que 
escreviam, no meio das feiras e praças do Rio de Janeiro. Nesse sentido, Apolônio dos Santos 
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tornou-se exceção, porque, como era muito tímido e recatado, não costumava recitar seus versos 
em público. Ele não era poeta cantador, no entanto, esporadicamente cantava o folheto “só no 
início para chamar os fregueses, porque não dá para cantar e vender. Tenho que dar atenção ao 
freguês...” (FRADE, 1985, p. 135). Ou seja, ele dava preferência à conquista pessoal, um a um. 

Apolônio dos Santos até o fim da vida, dedicou-se ao cordel. Nos últimos versos escritos 
pelo poeta e publicados In Memoriam pela Academia Brasileira de Literatura de Cordel, um clamor 
a Deus e aos Santos em dias difíceis: 
  

Com tantas complicações 
 minha vida se declina 
 estou confiando em Deus 
 e na Santa Medicina 
 combatendo a diabete 
 na base da insulina. 
 

Peço a todos os Santos 
que venham me socorrer 
em nome de Jesus Cristo 
com vosso imenso poder 
venham salvar minha vida 
me defendam de morrer. (SILVA, 1998, p. 8). 
 

O poeta deixou uma extensa produção, que ficou sob a responsabilidade de sua esposa. 
Alguns meses depois do falecimento do poeta, Dona Enedina dos Santos vendeu parte dos 
folhetos ao cordelista Manuel Monteiro e outra parte foi doada para o acervo da ABLC 
(Academia Brasileira de Literatura de Cordel). 

Meses depois, Dona Enedina dos Santos recebeu Manuela Fonseca dos Santos, à época 
doutoranda da Universidade Poitiers, na França, que realizou um trabalho de inventário e 
arquivamento de dados e materiais do cordelista Apolônio dos Santos. Todo material recolhido 
foi digitalizado e transformado em um DVD. A esposa de Apolônio dos Santos doou à 
pesquisadora todos os manuscritos, poemas datilografados, folhetos, óculos, máquina de 
datilografar, dicionários e outros itens pessoais do poeta. Atualmente esses materiais fazem parte 
do acervo da universidade francesa (SILVA, M. Entrevista a autora. Campina Grande, 
27/02/2015)3. 

Portanto, a pesquisa que ora se concretiza contribui para que o registro do cordel como 
patrimônio cultural se torne real, e o poeta de Apolônio Alves dos Santos – primeiro vice-
presidente da ABLC, poeta de produção múltipla, que testemunhou e registrou em seus folhetos 
fatos e acontecimentos da história do Brasil – faça parte desse processo que reúne os principais 
cordelistas brasileiros.  

Por fim, constatamos que a literatura de cordel produzida por Apolônio dos Santos tem 
uma abrangência que discute a vida rural, e principalmente, a vida urbana. O poeta, que morava 
na grande cidade do Rio de Janeiro e convivia diariamente com todas as controvérsias do centro 
urbano, via-se também atado à realidade da sua região natal, o Nordeste. Diante de tais interesses 
identificamos em Santos um fio condutor da informação, utilizado como interlocução entre 
diferentes grupos da sociedade.  

 
 
 

                                                           
3 Apesar das tentativas, através de contatos realizados com a Université de Poitiers e com a orientadora Drª Ria 
Lemaire, o acesso à tese da Drª Manuela dos Santos não foi possível. O material coletado pela pesquisadora, que foi 
digitalizado e transformado em DVD, consta no site do grupo de pesquisa, porém o arquivo não esta disponível para 
consulta. 
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MEMÓRIA E AFETIVIDADE EM “ADEMAR VIDAL: PARA NÃO ESQUECER”: O 
ENTRELAÇAR DO PÚBLICO E PRIVADO 

Maria Joedna Rodrigues Marques1 
Orientador: Francisco Firmino Sales Neto2 

 
Resumo: O objetivo deste trabalho é analisar a memória que tece entre o público, o privado, a 
trajetória intelectual e pessoal do paraibano Ademar Vidal (1897-1986), a partir do livro “Ademar 
Vidal: para não esquecer” (2010), escrito por sua filha Alice Vidal. Pautado em lembranças 
familiares, o mesmo aborda a atuação vidaliana no viés intelectual e político. Buscamos 
problematizar os modos como esse homem é percebido e apresentado por sua filha, assim 
construindo uma narrativa na qual aspectos privados e públicos se entrelaçam, demonstrando 
uma memória paterna vinculada a esses espaços. O aporte teórico-metodológico utilizado para 
analisar esse livro é a discussão de biografia, a partir de Giovanni Levi (2006) e Pierre Bourdieu 
(2006); de intelectualidade a partir de Sirinelli (1996); e de memória a partir de Pollak (1992). 
 
Palavras-chave: Ademar Vidal; Memória; Intelectualidade. 

Introdução 

Este trabalho tem como objetivo analisar a memória construída acerca do paraibano 
Ademar Vidal, a partir do livro “Ademar Vidal: para não esquecer” (2010) escrito por sua filha 
Alice Vidal. Dessa forma, nos pautamos nas lembranças familiares e nas formas de apresentação 
desse sujeito, assim, destacamos os elementos que são elencados ao longo do livro para 
elaboração de uma memória que entrelaça o público e privado, o pai e intelectual, o homem de 
letras e político.  

A nossa intenção pauta-se em compreender como as percepções sobre o paraibano são 
construídas, a partir dos espaços ocupados e o uso dessas para justificar a lembrança ou 
permanência de uma memória segundo esses preceitos. Assim, percebemos também, a 
afetividade por parte de seus familiares e principalmente da autora, Alice Vidal, que foi 
encarregada pelo pai a dar “continuidade” ao seu trabalho através da publicação de seus inéditos. 

Desta forma, embarcamos por esses espaços afetivos e de atuação que interliga as 
vivências no meio público com as do seu meio privado, por isso, são elementos que elaboram e 
justificam essas lembranças. Estas atuações, ainda, são responsáveis por marcar seu percurso em 
diversos cenários, projetos, responsáveis por alimentar relações e laços de amizades com outros 
sujeitos que também partilham esses espaços. 

Para compreendermos essas elaborações, utilizamos como abordagem teórico-
metodológica Michael Pollak “Memória e identidade social” (1992) que elenca a memória como 
percepções do real, selecionadas e produzidas, e também, diretamente relacionadas ao momento 
de produção e rememoração; Pierre Bourdieu “Ilusão biográfica” (2006) e Giovanni Levi “Usos da 
biografia” (2006) acerca do uso e elaboração da biografia alertam para uma predestinação de ações 

                                                           
1 Graduanda em História pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), membro do Grupo de Estudos e 
Pesquisas em História e Cultura – GEPHC. E-mail: joednnarodrigues@gmail.com.  
2 Professor Doutor da Universidade Federal de Campina Grande, campus Cajazeiras/PB. Membro do Grupo de 
Estudos e Pesquisas em História e Cultura – GEPHC. E-mail: nassausiegen@yahoo.com.br.  
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e resultados que podem ser aplicadas às vivências, afinal, o sujeito não pode ser definido por um 
conjunto de eventos que desconsideram os contextos particulares dos sujeitos; a partir de Sirinelli 
“Os intelectuais” (1996) percebemos como a intelectualidade passa por um processo de elaboração 
e sociabilidade da mesma, e de interesses por grupos de indivíduos que escolhem/escolheram 
este campo.  
 
Ademar segundo Alice: “tudo o que sei, tudo que vi e o que vivi” 
 

“Este livro é um tributo a meu pai, Ademar Vidal, e minha proposta aqui 
é escrever tudo o que sei dele, tudo que vi nele e o que vivi com ele.” 
(VIDAL, p. 9, 2010) 

  
O trecho acima é a epígrafe que antecede as primeiras páginas do livro “Ademar Vidal: 

para não esquecer” escrito em 2010 por Alice Vidal, filha do escritor paraibano Ademar Vidal 
(1897-1986)3, em suas palavras percebemos suas intenções com esta produção, partilhar e 
relembrar o pai em diversas versões.  

Das 104 páginas, 86 são dedicadas às lembranças familiares sobre o pai e as demais 
apresentam uma produção da própria autora “Meus três homenzinhos” acerca dos filhos. Assim, 
percebemos desde o título á última palavra o ensejo da permanência ou retorno à memória 
construída, entrelaçada por diversos espaços e cenários que o paraibano vivenciou. Uma obra 
marcadamente afetiva, que possui relatos de seus filhos e algumas passagens dos amigos, sendo 
essa memória sobre o paraibano elencada a apresentar-se ao leitor.  

Conforme o editor Cairo Trindade ressalta nas abas do livro: “[...] e o livro é como um 
quebra-cabeça. Basta o leitor juntar as peças e terá o retrato inteiro de um brasileiro ilustre, na 
intimidade familiar, distante dos holofotes.” (TRINDADE, 2010), por se tratar de lembranças 
não seguem uma sequência cronológica, mas são elencados momentos considerados relevantes 
na vida desse sujeito. 

 Novamente no prefácio, elaborado por Maria Nilza Barbosa Rosa, autora também, da 
tese que analisa a obra vidaliana na perspectiva da Cultura popular4, afirma que: “[...] Alice guia o 
leitor por vários caminhos para que ele entenda a trajetória de Ademar Vidal, numa 
temporalidade não-linear expressa por uma memória capaz de traduzir sob a forma biográfica.” 
(ROSA, p. 6, 2010), podemos perceber a partir desses trechos que os percursos narrativos deste 
livro são pautados em vivências elencadas de acordo com a memória sobre esses eventos e sobre 
o sujeito em questão. Ainda, essas abordagens permitem ao leitor “encontros” e percepções que 
são frutos de uma afetividade familiar.  

No referente à biografia, nos cabe refletir sobre este tipo de abordagem ou narrativa, já 
que para a historiografia é necessário contextualizar, não apenas a produção textual, mas suas 
intenções, reflexões e formas. Como afirma Giovanni Levi em “Usos da biografia” (2006), 
“indispensável reconstruir o contexto” (LEVI, p. 169, 2006), em concordância com Pierre 
Bourdieu que em seu texto “A ilusão biográfica” (2006) ressalta a forte caracterização da biografia 
como uma sequência de ações e resultados atribuídos às experiências do sujeito, uma tentativa de 
predestinação, sem considerar os percalços, escolhas e direções autônomas do indivíduo. Desta 
forma, fica claro que não conseguimos dar conta de uma vida de forma abrangente e completa, 
por isso a seleção, parte primária do trabalho historiográfico, se faz necessária para a 
compreensão do sujeito, dos aspectos abordados e da problematização. 

                                                           
3 Dados biográficos, ver: RAMOS, Adauto. Ademar Vidal: súmula bio-bibliográfica. João Pessoa, 1999. Ver também 
página do Instituto Histórico Geográfico Paraibano (IHGP), disponível em: https://ihgp.net/memorial9.htm. 
4 Ver: ROSA, Maria Nilza Barbosa. Usos, costumes e encantamentos: a cultura popular na obra de Ademar Vidal. Tese 
(Doutorado em Letras) - área de concentração em Literatura Brasileira, do Centro de Ciências Humanas, Letras e 
Artes da Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2006. 

https://ihgp.net/memorial9.htm
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Assim, pelas informações e abordagens podemos identificar durante a narrativa, 
elementos que correspondem a traços ou dados biográficos, já que abordam cenários de vivências 
particulares. No entanto o foco do texto encontra-se nas memórias associadas ao pai, ainda, por 
se tratar de recordações não há uma cronologia “rígida”. Ainda que, sejam elencados momentos 
que demonstram uma sequência de acontecimentos durante uma temporalidade específica, como 
o início da carreira jornalística, sua formação e posteriormente seu casamento, entre outros 
acontecimentos. Desta forma, por serem interligados a uma memória afetiva foram “marcantes” 
e fundamentais para a construção desta.  

Ainda, considerando que estas narrativas foram produzidas por sua filha, em diversos 
trechos são expostos uma afetividade e também por ter sido produzido in memoriam carrega em 
suas linhas a saudade do pai. Na primeira página a autora apresenta: “[...] enquanto convivemos 
com as pessoas queridas, elas se encontram ainda fora do nosso coração. No momento em que 
partem, passam a ocupar um lugar dentro dele. Por isso, o meu vive sempre bem apertado...” 
(VIDAL, p.11, 2010), demonstrando essa relação e também a partir dos sentimentos envolvidos 
com a própria ausência do pai, foram recortados momentos que marcaram essa imagem do seu 
pai. Assim, as circunstâncias de elaboração e rememoração de lembranças vão de encontro com 
as saudades dos familiares, por isso percebemos elementos que positivam sua “trajetória”, foram 
selecionadas boas ações, momentos de aprendizados e admiração que marcaram essas vivências.  

Desta forma, como afirma Michael Pollak em “Memória e identidade social” (1992) “A 
memória é seletiva. Nem tudo fica gravado. Nem tudo fica registrado” (POLLAK, p. 203, 1992), 
percebemos que essas seleções estão diretamente relacionadas ao momento em que as mesmas 
são evocadas. Assim, o livro trata-se de uma homenagem, expõe no próprio título um “apelo”, 
“para não esquecer” (VIDAL, 2010), compreendemos também os elementos dispostos como 
enaltecedores das justificativas para o revivescimento dessa memória seja no cenário intelectual, 
literário ou político, do paraibano.  

De forma geral, há uma abordagem de algumas “fases” que emborcam em duas 
perspectivas principais: a vida privada e o homem público. Havendo uma transposição entre 
essas vivências, em diversos momentos ao aludir o pai destaca esses cenários como se não 
houvesse uma distinção, este homem público é também o homem privado. 

Assim, partindo da proposta de percebê-lo a partir dos olhares da filha, notamos eventos 
que conduzem a compreendermos como estes foram relevantes em sua “trajetória”. A atuação no 
setor jornalístico a partir dos doze anos no jornal A União5; assíduo escritor, ao mesmo tempo, 
um dedicado leitor, repassando para seus filhos os seguintes ensinamentos: “Leiam tudo o que 
vocês encontrarem pela...” (VIDAL apud VIDAL, p. 12, 2010) e “Estudem, pois o conhecimento 
ninguém nos rouba!” (VIDAL apud VIDAL, p. 14, 2010), demonstrando a relação com o mundo 
das letras e atribuindo como legado essa formação acadêmica/intelectual, que foram 
fundamentais para os trabalhos desenvolvidos pelo mesmo, no âmbito político, cultural e no 
cenário intelectual.  

No viés interligado à vida privada Alice Vidal destaca a relação do pai com sua mãe Maria 
do Céu Lins Vidal, uma história de amor presenciada por seu primo, o escritor José Lins do 
Rego, “subornado” quando criança para “acompanhá-los ao cinema” (VIDAL, 2010); as cascas 
de laranjas que carregavam bilhetes escritos por Maria do Céu e a Igreja da Candelária, Rio de 
Janeiro, onde aconteceu o casamento com convidados devidamente selecionados, pais e 
padrinhos.  

Ainda, nos depoimentos dos cinco filhos, Ademar Filho, Alice Vidal, Fernando, Carmem 
Sylvia e Betinha, percebemos a saudade e os momentos que marcaram suas vivências ao lado pai. 
Essas rememorações estão direcionadas ao cotidiano, aos passeios e conversas, aos eventos 
públicos, as visitas de amigos, as reuniões familiares, aos jantares, às caminhadas realizadas e os 
sorvetes após as mesmas, passagens da infância, aos hábitos que permitiram resguardar um pouco 
do pai em suas memórias. Já que “[...] a memória é um fenômeno construído.” (POLLAK, p. 

                                                           
5 Ver: A imprensa na Paraíba. IHGP, conferência. Disponível em: http://www.ihgp.net/pb500p.htm.  

http://www.ihgp.net/pb500p.htm
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204,1992), mantém relação com o momento de sua elaboração e também de sua rememoração, 
afinal, lidamos com sujeitos que interferem em nossas vivências e que consequentemente 
escolhemos ou somos levados a rememorar as experiências afetivas. 

Desta forma, “Ademar Vidal” segundo Alice Vidal trata-se de lembranças que não 
possuem distinção quanto ao cenário ou espaço ao qual estão inseridas, a autora, por mais que 
demonstre as relações intelectuais do pai, aborde uma atuação política, os hábitos do escritor e o 
homem do gabinete, estas percepções vão de encontro com uma única dimensão, seu pai. Afinal, 
sua intenção é também fazer com que a memória do mesmo permaneça, até mesmo entre os 
próprios familiares, por isso os depoimentos e comentários dos seus irmãos durantes as 
narrativas. De forma geral o livro aborda a sua memória, as formas que enxergava essa figura 
paterna. Por está diretamente associada e vinculada a este contexto afetivo Ademar Vidal aparece 
sob essas insígnias de admiração e também de proteção da memória construída sobre o mesmo, 
principalmente, por Alice Vidal, que revela até os últimos momentos e as homenagens feitas na 
Paraíba. 
 
O gabinete e a máquina de escrever 
 

Entre os espaços e cenários vivenciados por Ademar Vidal, um em particular “dividiu” 
maior espaço com a figura paterna, que foi o âmbito intelectual, afinal, não é possível separar ou 
descartar uma parte do sujeito para a atuação de outro, ou seja, a intelectualidade também é uma 
característica compositora de uma identidade, não sendo possível pô-la de lado na vida privada.  

Visto ainda que, a intelectualidade não é um acessório, diferente de um chapéu que é 
posto ao sair de casa e rapidamente “largado” ao chegar para a vivência de seus hábitos 
cotidianos, por isso, faz parte de uma identidade que marcou/marca gerações. E também, por 
apresentar esta singularidade, em diversas passagens do livro são abordadas essas relações 
intelectuais com sujeitos que pertenciam a este cenário, literário ou político da sua época.  

Ainda sobre os intelectuais, principalmente até meados do século XX, Ângela de Castro 
Gomes afirma que estas atuações caracterizaram-se pelos seguintes meios:  

 
 [...] produtor de bens simbólicos envolvido direta ou indiretamente na arena política. 
Esse “pequeno mundo”, no dizer de Jean-Paul Sartre, é composto por especialistas no 
processo de criação e transmissão cultural, que despertam a atenção dos envolvidos 
com o “círculo do poder político” por suas capacidades de interpretar a realidade social 
e produzir “visões de mundo”. (GOMES, p. 39, 1996) 

 
Assim, esses processos de criação esbarram em outro processo fundamental para sua estabilidade, 
a sociabilidade, condição necessária para elaboração de discursos e propagação de ideias que 
marcam/marcaram indivíduos interligados por interesses comuns ou distintos. Mas que por suas 
singularidades, aproximações e distâncias foram capazes de reunir em grupos indivíduos, que 
compartilham uma “trajetória” intelectual, ou seja, escolheram atuar nesse cenário que 
perpassava, principalmente até meados do século passado por cenários culturais, literários e 
políticos. 

Assim, percebemos esses elementos em atividades do cotidiano apresentados, como:  
 
Não admitia que entrassem pela manhã em seu gabinete, quando estava trabalhando. 
Ficava brabo quando o interrompiam. [...] Sempre observei seus hábitos cotidianos. [...] 
Como lia e escrevia até altas horas [...]. E, na época do seu aniversário e das festas de 
fim de ano, ele me entregava a tarefa de responder e enviar cartões e cartas aos seus 
amigos. (VIDAL, p. 23-24, 2010)  

 

O gabinete é o local em que este intelectual encontrava um maior espaço de atuação na sua vida 
privada, marcado pelos hábitos e o rigor nesses. Assim, a máquina de escrever, uma companheira 
até altas horas, era responsável e confidente por registrar as ideias, ensejos, cartas e inéditos. Cuja 
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tarefa de publica-los ficou para a filha: “Ao lado de sua cadeira predileta, havia uma pilha de 
pastas contendo livros inéditos escritos por ele. Eu sempre perguntava: “Você não vai publicar?” 
“Deixe, que, quando eu morrer, você se encarrega disso”, respondia naturalmente.” (VIDAL, 
p.25, 2010).  

Assim, produzir não significava ter ideias materializadas, disponíveis para divulgação de 
suas “visões de mundo”, mas faz parte dessa identidade intelectual, a partilha de ideias e discursos 
permite singularizar esses sujeitos em seus devidos contextos. Esses espaços de atuação, 
divulgação e sociabilidades também favoreciam as construções afetivas, nascendo “redes” e 
frutificando amizades, que também vão marcar a vida pessoal, afinal, o entrelaçar do público e 
privado mantem uma forte relação. O sujeito que carrega em si o intelectual ou político, ao 
mesmo tempo, possui relações com outros sujeitos que desvinculam desse espaço público, esses 
espaços exploram certas ações e comportamentos dependendo dos mesmos.  

Ainda, conforme Jean-François Sirinelli: 
 

Todo grupo de intelectuais organiza-se também em torno de uma sensibilidade 
ideológica ou cultural comum e de afinidades mais difusas, mas igualmente 
determinantes, que fundam uma vontade e um gosto de conviver. São estruturas de 
sociabilidade difíceis de apreender, mas que o historiador não pode ignorar ou 
subestimar. [...] O meio intelectual constitui, ao menos para seu núcleo central, um 
"pequeno mundo estreito", onde os laços se atam, por exemplo, em torno da redação 
de uma revista ou do conselho editorial de uma editora. A linguagem comum 
homologou o termo "redes" para definir tais estruturas. Elas são mais difíceis de 
perceber do que parece. (SIRINELLI, p 248, 1996) 

 
Essas linhas ideológicas esbarram frequentemente na construção de uma afetividade, 

fortalecendo laços e relações sociais, com parceiros de projetos, pesquisas e de grupos. Assim, 
sobre os registros dessa memória intelectual podemos elencar os encontros, trocas de 
correspondências e de intimidade familiar com sujeitos que faziam parte do mesmo cenário. 
Como os escritores Augusto dos Anjos que foi seu professor, Carlos Drummond de Andrade, 
Jorge de Lima, Mário de Andrade, o jornalista Assis Chateaubriand, seu compadre, entre outros, 
que mantiveram essa intelectualidade em constante elaboração.   

Diante desse cenário público e das atividades exigidas pelo mesmo, o gabinete e a sua 
máquina de escrever dividiam espaço com os eventos públicos, aos quais, levava os filhos 
decorrentes da sua atuação no cenário público como Procurador da república e presidente da 
Fundação da Casa Popular. Em decorrência dos diversos lugares de atuações, recebeu 
homenagens após seu falecimento na Academia Paraibana de Letras (APL), Instituto Histórico 
Geográfico Paraibano (IHGP) e no Liceu paraibano, a partir desses espaços sua intelectualidade e 
produção percorreram caminhos. 
 
Considerações finais 

 
Percebemos que as intenções da autora é uma rememoração, uma preservação das 

memórias construídas sobre o pai. Diante dos diversos espaços e cenários de atuação, a figura 
paterna prevalece. Assim, o livro “Ademar Vidal: para não esquecer” (2010), tem como proposta 
homenagear essas percepções e visões sobre o escritor paraibano Ademar Vidal, por isso a 
reunião de depoimentos dos filhos sobre o cotidiano com este, o enaltecimento dos momentos 
vividos e a saudade dos mesmos. 

Sendo a memória elemento principal da obra, caracteriza-se por sua “seletividade” como 
aponta Michael Pollak, “nem tudo fica” (POLLAK, p. 203, 1992), as lembranças resguardadas 
não separa ou distingue os espaços ocupados, já que referenciam-se ao sujeito do cotidiano, da 
vida privada, aos momentos familiares. Desta forma, o olhar empregado sobre este indivíduo foi 
carregado de afetividade, ressaltamos ainda, que “a memória é um elemento constituinte do 
sentimento de identidade, tanto individual como coletiva...” (POLLAK, p. 204, 1992), essas 
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percepções e recordações são elementos capazes de construir uma referência identitária, assim, os 
exemplos e a ações dessa figura paterna influem sobre a própria identidade dos filhos. 

Desta forma, o público e o privado se entrelaçam de forma aparentemente sutil e 
cotidiana, através dos eventos, das solenidades, dos encontros intelectuais, das trocas de 
correspondências, encontros e partilhas afetivas, permitindo ao outro participar do convívio 
familiar. Nessas sociabilidades estavam presentes os filhos, que acompanhavam o pai nos 
momentos públicos, interligando as vivências de casa, construindo uma memória pautada em 
vivências, em diversos cenários e possibilitando registros que vão de encontro com espaços 
políticos. 

Portanto, lidamos com formas, percepções e sentimentos reunidos em lembranças, o 
ensejo de partilhar o lado pai e privado de um sujeito exposto por sua atuação no cenário 
intelectual, literário e político. Esses elementos também são atuantes nessas rememorações, pois, 
o sujeito trata-se também de múltiplas faces e atuações. Assim, Alice Vidal convida o eleitor a 
“encontrar” o sujeito ligado aos seus hábitos, o escritor e leitor assíduo em seu gabinete, o pai 
protetor e o homem público, apesar de toda agitação em decorrência deste espaço, estava em casa 
sob seu olhar, permitindo ser observado em suas ações. Este é o sujeito principal de seu livro, o 
pai, que independente do cenário continuava sendo esta figura paterna. 
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MEMÓRIA E BOEMIA: UM ESTUDO DA OBRA “NOS TEMPOS DO PEDRO 
AMÉRICO” 

 
Daniel Santana Leite da Silva1 

 
Resumo: Estudos sobre a vida marginal das cidades e do campo tem alcançado ainda um tímido 
espaço dentro da academia e principalmente na Historiografia, um espaço onde mulheres e 
homens que faziam da rua e da noite também parte de sua rotina de vida. Estes Sujeitos, 
geralmente, ordinários e anônimos, muitas vezes engrossaram apenas as fileiras de jornais e fichas 
criminais e passaram despercebidos na „Grande História‟, marginalizando ainda mais aqueles que 
atuaram no passado e os que vivem no presente. Em “Nos tempos do Pedro Américo” (1989), 
elaborado pelo médico e escritor Paulo Soares, temos uma visão memorialista do centro da 
cidade de João Pessoa de anos que variam entre a década de 1960 e 1970, da vida boêmia, política 
e social de alguns integrantes daquele espaço. A estrutura do presente livro se apresenta em 
quatro eixos principais: os relatos da boemia pessoense no bar que traz título à obra – „Bar Pedro 
Américo‟ –, a situação de cotidiano dos estudantes dentro e em torno da região, as agitações 
políticas da época e a descrição dos espaços de boemia nas suas mais variadas faces e 
manifestações. De modo geral, o Bar era considerado um afluente de todas essas características, 
bem como um dos portos que ancorava várias pessoas do espectro social da cidade (mas não só 
dela), intencionados muitas vezes por momentos de conversas, pretensões alimentícias ou outras 
diversões. Em linhas gerais, o autor apresenta-o como um lugar de encontro, momentos lúdicos e 
discussão dos problemas que rodeavam os frequentadores, outrossim, também formado por 
estudantes que moravam e estudavam no centro da capital paraibana e que viam no Bar Pedro 
Américo um espaço de refúgio. Dito isto, pretendemos analisar, a partir do discurso 
memorialístico presente na obra, como esta pode servir de paradigma indiciário interpretativo da 
época e do espaço que foi – e ainda é – o centro da cidade e seu sentido boêmio, nostálgico e 
social.  
 

Palavras chave: Memória. Boemia. Sujeitos Ordinários. 
  
Introdução  
 

Para um andarilho, um caixeiro viajante, um estudante, um magistrado... enfim, para 
qualquer pessoa que vive ou frequenta grandes ou pequenas cidades, a posição geográfica talvez 
seja o primeiro mote para descrever algum ponto dentro de um determinado espaço. 
Propriamente dito, talvez um dos principais espaços das grandes ou pequenas cidades sejam a 
ideia de „centro‟, lugar de prováveis encontros e variável transitividade de pessoas, comerciantes, 
transeuntes, trabalhadores etc. Em se tratando da atual cidade de João Pessoa, historicamente 
desenvolvida às margens do Rio Sanhauá, primeiramente intitulada Filipeia de Nossa Senhora das 
Neves – portanto, uma das poucas capitais das quais nasceu „de dentro (o interior) para fora (o 

                                                           
1 Mestre em História pela Universidade Federal da Paraíba. Email: master-splinter-dsk@hotmail.com 



 

e-ISSN: 2359-2796, v. 18, n. 1, 2018. XVIII Encontro Estadual de História – ANPUH-PB 

 

774 

mar) –, o centro urbano2 carrega esta característica de ser um lugar de encontros, um espaço de 
quase inerente trânsito para quem viaja ou deseja ingressar na Cidade.  

Com a expansão para a praia, a construção da BR-230 e a amplificação de bairros ao 
longo da região sul, desencadeada ao longo da segunda metade do século XX, o posicionamento 
do „centro‟ de João Pessoa meio que se tornou um „leste‟ da cidade que se expandia, servindo, 
talvez, também como um centro de integração entre a cidade e a sua região metropolitana – 
Bayeux, Conde, Santa Rita e Cabedelo. Avançando um pouco no objetivo deste breve texto, o 
presente trabalho foi desenvolvido mediante a necessidade de se registrar um período e um 
recorte fecundo na História da Paraíba, através dos relatos e da memória do médico Paulo Soares 
em seu livro intitulado “Nos tempos do Pedro Américo” (1989).  

Sobre estas tais „necessidades‟, friso minhas preocupações para o fato de que existe uma 
lacuna na produção historiográfica sobre a vida marginal de homens e mulheres que circulavam 
pelas ruas no centro da cidade de João Pessoa, uma „história dos de baixo‟3 em suas 
manifestações – trabalhadores, vagabundos etc –, principalmente nos idos de 1960 até meados de 
19704, que muitas vezes atravessavam aquelas praças, ruas e becos em busca de uma conversa 
fiada com os cúmplices de vida, saciar a fome cotidiana em algum boteco ou restaurante - ou 
mesmo „lavar a garganta‟ com algum drink -, reencontrar e encontrar pessoas e também, claro, 
dar graça aos prazeres da vida a fim de encontrar alguma diversão noturna. 
Dos usos deste tipo de fonte documental, considero importante tratar este livro como um ponto 
de partida para o entendimento daquele momento a partir não só das memórias de um estudante 
secundarista/universitário e o momento vivido por este, mas da importância descritiva que este 
deu ao relatar a sua vida nos diversos espaços que, hoje, se transformaram ou mantiveram „novas 
roupagens‟. Paulo Soares buscou explanar uma narrativa que tivesse por objetivo descrever os 
aspectos relacionados a vida dos estudantes que moravam no centro da capital paraibana, bem 
como seu cotidiano de política estudantil e também da boemia não apenas dos seus compadres, 
mas incluindo também figuras que integravam os estabelecimentos diuturnos e noturnos, tudo 
isso tendo o Bar Pedro Américo como „o Centro‟, o principal espaço de confluência da sua 
memória. 

Tomado por um horizonte ricamente memorialista, o discurso de Paulo Soares arquiteta 
uma região da cidade de João Pessoa dos anos sessenta e setenta - período de registro dos 
acontecimentos narrados - em suas lembranças como um espaço de convivência, de luta, de 
boemia, e principalmente como um lugar de saudade. Discurso saudosista que evoca algumas 
críticas e – porque não – historiciza os espaços e as pessoas que conviveram durante aqueles 
tempos e a época de produção do próprio livro, sempre apontando a época de fala de acordo 
com a sua visão de como à época determinado sujeito ou sujeita apresentaria uma determinada 
questão, uma fala, uma memória singular ou coletiva sobre determinada coisa. 

Também é importante considerar que, a maneira como o autor narrou e construiu uma 
memória daquele tempo reporta-se não apenas do ponto de vista de apenas representar, 
inventariando escolhas, pessoas, pontos de vistas, que trouxesse à tona, mas também que o forte 
saudosismo de alguém que viveu naqueles tempos talvez tenha sido o principal exercício 
mnemônico para relembrar e reviver.5  

                                                           
2 O “Bairro do centro” ou “Bairro do Varadouro”. Poderia adotar algum destes termos para geograficamente 
descrever a região. Mas a ideia de „centro‟ carrega uma polissemia relativa a ideia de espaço, onde este não se sujeita a 
„fronteiras oficiais‟ pelos órgãos públicos em geral.  
3 Para tomar de empréstimo uma perspectiva bastante trabalhada por autores ingleses como Edward Thompson e 
Christopher Hill, cuja preocupação se dá em escrever uma História de pessoas ordinárias, geralmente anônimas e/ou 
marginalizadas na contagem do tempo presente e esquecidas na memória historiográfica. 
4 Época marcada pela gentrificação desta região, como tido anteriormente, em detrimento da expansão de novos 
espaços na cidade. 
5 É importante informar também que tentou-se fazer algumas entrevistas com o autor, sendo os acasos e 
desencontros os principais obstáculos para a efetivação do intencionado econtro. 
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Este saudosismo é bastante frequente na obra e nos mostra alguns recursos discursivos 
que o autor se utiliza para rememorar um passado longínquo e que não volta mais, uma forte 
nostalgia de algo que é bastante característico das obras memorialistas. 

Em linhas gerais, o livro analisado apresenta algumas inquietações que serão apresentadas 
no decorrer deste pequeno texto. 
 
Entre a praça Aristides Lobo e a praça Pedro Américo: O Bar 
  
 Até os anos de 1960, o centro da cidade de João Pessoa se configurava como principal 
ponto da cidade, seja do ponto de vista administrativo e comercial da cidade, seja como principal 
ponto de diversão e de boemia. Sua localização geográfica contemporânea aos dias atuais, não 
contempla mais a categoria de centro se pensarmos a circulação de pessoas na cidade para os 
mais diversos objetivos, visto que se encontra a oeste, hoje em dia, de um mapa em que 
praticamente todas as fronteiras são compostas por bairros, comunidades... uma densidade 
geográfica muito mais significativa que naqueles dias de outrora. 
 Se tratando do lugar narrado pelo autor, o Bar Pedro Américo – lugar e principal recorte 
inserido no livro -, a sua localização se dava entre a praça Pedro Américo (conhecida por habitar 
nas mediações o Teatro Santa Rosa) e a praça Aristides Lobo, bem como se encontrava 
“escondido” atrás do prédio da antiga Assembleia Legislativa. Esta máxima evidenciada por ele, 
traz à baila para o fato de que o mesmo bar era também um lugar de clientela heterogênea, 
muitos deles caracterizados por deputados, secretários de Estado, prefeitos, vereadores etc. 
Jocosamente, e utilizando de uma expressão popular, “se o Bar Pedro Américo ficava a poucos 
metros da Assembleia Legislativa, então “casou tomé com bebé”” (SOARES, 1989, p.22). 
 Em se tratando de como se deu os primeiros encontros no bar, Paulo Soares apresenta o 
bar no seu sentido mais pragmático, como um lugar de abastecimento da demanda dos 
estudantes secundaristas que alojavam-se na Casa do Estudantes, muitas vezes buscando nele o 
espaço para um desjejum. Logo mais, apresenta-o na sua importância do cotidiano noturno, 
sempre articulando sua condição de secundarista advindo do sertão que aos poucos se acomoda 
no ritmo de vida da Capital.  

Representando bem a realidade de alguns daqueles lugares de boemia, o Bar possuía 
vários pontos interessantes que foram destacados pelo autor: não possuía porta pois funcionava 
24 horas por dia; fazia as vias de restaurante no dia-a-dia (o famigerado arroz-com-ovos, 
predileção de alguns estudantes, inclusive); servia de ponto de encontro entre casais declarados e 
não-declarados socialmente; ocasionalmente era um dos primeiros lugares de disseminação de 
boatos e fatos das vida política e social. Exemplo emblemático desta questão fora a repercussão 
do assassinato de João Pedro Teixeira e mesmo paulatino processo de recrudescimento do 
regime militar ao longo da década de 1960.6  
 A narração de Paulo sobre os momentos de pico de encontro entre as pessoas, 
estudantes, meretrizes, passantes e transeuntes dos mais variados rumos, se davam em maior 
quantidade nas noites de sexta-feira e sábado, onde confundia-se diálogos em meio a cigarros 
acesos, algazarras, gritos, conversas, pedidos secretos e discretos cochichos dentro do salão: 
 

“- Sai um arroz-com-ovos! 
- Traz um pirata [ Montilla] e duas cocas! 
- Viva Jango! Viva Fidel! 
- Sai outro arroz, este está com cabelo. 
- Mas só porque é fiado, Chiquinho? 
- Me dá o molho Tabajara! 

- Grande é Lacerda! Mior é Julião!” (SOARES, 1989, p. 255) 

                                                           
6 Ao longo de todo o livro é destacado acontecimentos políticos e os lugares de repercussão e mesmo de ação de 
alguns fatos da época. Sobre este tema, a parte que salienta a vida universitária e o movimento estudantil é a de maior 
importância na obra e a qual Paulo as melhor invoca (pp. 115-250). 
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E completa, ao discorrer um pouco mais sobre a Zona7: “vimos o quanto apendemos com aquelas 
mulheres, as quais a sociedade daquela época, direta ou indiretamente, não as aceitando confinava em setores 
específicos da cidade.” (SOARES, 1989, idem). 

De fato, para além da articulação que ele costurou entre a sua memória e a das várias 
pessoas que ele incorporou no livro, o Bar Pedro Américo estava localizado no lugar mais central 
da cidade de João Pessoa de meados do século XX, praticamente um ponto gravitacional que 
atraia para si os outros espaços ali narrados e pessoas que ali transitavam. A casa do estudantes se 
encontrava nas imediações do centro da cidade e servia como alojamento para estudantes que 
vinham de lugares distantes para estudar na capital; o comércio e o funcionalismo público era (e 
grosso modo ainda é) distribuído por entre as várias praças e avenidas do centro da cidade; as 
faculdades, antes da coagulação na Universidade Federal da Paraíba – UFPB –, eram distribuídas 
por todo o centro.  

Enfim, o centro configurava um espaço de inúmeras modalidades de encontros e 
circulação de pessoas, das quais, com ou sem exageros de uma narrativa que trata a memória de 
espaços e pessoas numa perspectiva compartilhada – afinal, memória também é esquecimento –, 
os bares, as ruas, as pensões, as histórias destes lugares, enfim, tudo aquilo que trate da vida de 
homens e mulheres que rastreiam por trabalho, diversão e uma vida social naquele momento 
histórico, tinha no centro e nos bares da cidade importantes chamarizes.  
 
O Centro, o Bar e a Zona 
 

Como três atores principais de um grande romance, a história do centro da cidade de João 
Pessoa, do Bar do Pedro Américo, da boemia, da vida noturna e dos prostíbulos da região se 
entrelaça de forma que é quase impensável relatar algum destes temas de maneira singular, 
existindo a impossibilidade de remeter um sem tratar do outro. É fundamental reconhecer essa 
necessidade de inteligir uma época considerando a importância de interligar este espaço, suas 
gentes, sua dinâmica e, portanto, sua vida social, cultural e econômica.  

O Bar Pedro Américo era também uma extensão da Zona - lugar onde se é possível 
encontrar meretrizes ou michês –, pois servia-se de lugar de apoio indispensável para as mulheres 
que vivem “a vida de mulher da vida” (SOARES, 1989, p.253). Esta assistência não dizia apenas 
respeito ao lugar de atuação de seus programas e encontros, as vezes uma refeição ou mesmo 
uma folga, uma conversa mais casual entre elas ou com algum homem disposto a pagar uma 
bebida, estavam no hall de auxílios fornecidos pelo Bar. 

Se tratando das “meninas da zona”, ou “da vida”, as bonecas de pano/trapo (em 
referência a Lupicínio Rodrigues e suas interpretações em Nelson Goncalves), aquelas que 
circulam nos cabarés, lupanares, bordeis, manichuras (talvez em referência à Manchúria, espaço 
conhecido por ser ponto de prostituição em Campina Grande), haviam todo um caleidoscópio de 
moças, o que de certa forma apresenta um dado interessante sobre o a vida destas mulheres (as 
vezes na forma de um fantasma do tipo ideal, um estereotipo).  

A respeito da desconstrução de estereótipos sobre as mulheres que frequentavam e 
trabalhavam os bares e outros setores de entretenimento no centro da cidade, podemos pelo 
menos situar duas escalas de meretrizes: aquelas mulheres que tinham expediente ocasional e as 
que geralmente vivam nas pensões e que tinham vida ativa no circuito do centro. As primeiras 
são introduzidas no livro ao tratar do Bar Pedro Américo, onde lançavam encontros as vezes as 
escondidas com homens suspeitos numa mesa mais discreta. Geralmente tinham uma outra fonte 
de renda, como de trabalho doméstico, e podemos levar a crer que talvez adviessem da região 

                                                           
7 A principio, o autor não apresenta uma definição geográfica precisa sobre a Zona, ora aparecendo colo parte do 
baixo bairro do Varadouro e a Rua Marciel Pinheiro, ora presente na saudosa Rua da Areira ou próximo da Capitania 
dos Portos. Mas geralmente se apresentam na forma de casa de pensões, cabarés, bares, vilas etc. Pode-se discutir 
melhor sobre a definição deste tipo de espaço em trabalhos posteriores. 
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metropolitana. Não viviam nas pensões, mas muitas vezes os acordos, os programas, tinham nas 
pensões uma extensão de seu “local de trabalho”. 

Sobre aquelas que viviam no espaço do centro, o autor buscou apresentar dados mais 
detalhados sobre a vida delas e que exigiria uma intenção analítica bem maior e que não compete 
neste ensaio. Elas viviam nas pensões e bordeis e exerciam seus papeis em vários pontos, aonde 
apenas pela manhã tratavam de conversar entre elas sobre os causos, fatos, experiências e 
rendimento na noite anterior.  

 
“As que ficavam na pensão optavam entre continuar o papo ou puxarem um ronco, até 
às 16 ou 17hs, quando apareciam os primeiros fregueses da tarde. Eram, na maioria, 
comerciantes e empresários que, aproveitavam o horário do expediente de suas lojas 

para mijarem fora do caco, uma expressão da época” (SOARES, 1989, p.267) 
 

É perceptível um sentimento solidário muito forte entre as que foram narradas no livro, 
geralmente nas pensões onde o autor e os seus amigos construíram redes de sociabilidade entre 
aqueles que ali habitavam. Antes de se metamorfosearem para enfrentar a noite e seus riscos e 
prazeres, trocavam muitas experiências entre elas. A nítida solidariedade destas mulheres, 
percebida pelo Paulo Soares, talvez tenha sido uma das maneiras de enfrentar os riscos de uma 
vida que – romantismos a parte – é tão antiga quanto as cidades e seus centros. Grosso modo, a 
marginalidade e a prostituição ainda são marca registrada dos dias atuais, pulverizados em vários 
espaços ainda hoje, entre praças e bares, entre riscos e necessidades. 

A narrativa sobre estes espaços diverte o leitor não por ser a comicidade um estilo 
presente nas linhas do livro, mas talvez por apresentar um cotidiano curiosamente interessante e 
desmistificado de „tipos ideais‟ e preconceitos, um dia-a-dia bastante cru. Em uma breve 
passagem Paulo apresenta a espiritualidade de um destes bares/pensões que adereçavam o 
centro. Combatendo o falso testemunho de um homem que denunciava que uma das moças 
carregava “blenorragia” – pois a mesma recusava fazer programa de luz acesa –, a acusada não se 
acuou e combateu: 

 
- Blenorragia o quê, macho escroto! Aí no salão tem mais de dez médicos. Forme uma 
junta médica e venha me examinar. Blenorragia quem tem é sua mulher, aquela puta 

safada. (SOARES, 1989, p.270) 
 
De fato, a confusão foi grande. Paulo, na sua descrição dos espaço e das pessoas, complementa 
que “realmente, ela não se despia em vista de ninguém. Não era portadora de doença venérea. Tinha, somente, 
pudor! A Zona tinha de tudo. Até as pudicas...” (SOARES, 1989, idem.) 

Bares, pensões, praças – como a famigerada praça do Pavilhão do Chá, popularmente 
conhecida hoje em dia como “praça da gala” – foram (e de certa forma ainda o são) espaços de 
atuação das mulheres da vida. O autor narra com intimidade os bastidores da vida diuturna destas 
mulheres e estes espaços dividia-se entre a Pensão de Hosana (uma das maiores e mais narrada 
pelo autor), o Bar de Marlene (travesti bastante espirituosa que comandava um dos melhores para 
fazer uma boa refeição), o Bar do Carioca (segundo o autor, o maior de todos da região), a 
Pensão de Andreza, Bar de Maria de Januncio, a Zona e seus becos, etc.  

Entender o significado deste espaço da Zona, ao nosso ver, possui uma fronteira muito 
porosa ou quase nenhuma, visto que as vezes se caracterizara na cidade baixa – baixo centro, na 
atual rua da areia..., mas também em pequenas ilhas de pensões espalhada pela parte alta do 
centro – como o Pavilhão do Chá.  

O espaço da Zona, principalmente aquele situado na parte baixa da cidade – bairro do 
varadouro, onde se encontra o terminal rodoviário, nos becos que ligavam uma rua a outra, nas 
imediações da Marciel Pinheiro e da Rua da Areia – representara o espaço de maior 
periculosidade. A parte baixa do bairro do Varadouro era o lugar de maior movimentação 
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noturna, retratada por numerosas confusões, principalmente nos becos de interligava uma rua 
paralela da outra, assim como nestes haviam quartinhos improvisados e pensões desafortunadas.  

A música ao vivo era a predileção do público em alguns destes estabelecimentos. 
Interpretações e traduções musicais de artistas do calibre de Elizete Cardoso, Nelson Gonçalves, 
Maysa, Lindomar Castilho, Waldick Soriano, Aldemar Dutra, Dolores Duran, Roberto Carlos, 
Núbia Lafayette e entre outros, eram as pedidas ao passo que as doses se esvaíam dos copos e 
lubrificavam as goelas e a madrugada avançava. De alguma forma, o diálogo da boemia entre as 
músicas e as práticas sociais talvez corroborasse na difusão cultural de um tipo padrão de boemia 
que se perdeu ou se transformou nos dias atuais, onde os espaços, as práticas, as experiências, os 
sentidos, representasse uma maior harmonia com a vida das pessoas que se encontravam na Zona 
dos anos 60 e 70. 

Confusões estas que estariam relacionados a situações que variavam entre um ciúme entre 
dois rapazes por uma „mariposa‟8, ou mesmo quando as rondas dos militares passavam de bar em 
bar atrás de militares transgressores que, em momentos de folga ou não, pulavam a cerca da 
moralidade dos tempos de chumbo e buscavam uma ébria diversão na Zona. Entretanto, todos 
estes estabelecimentos, principalmente os bares, estavam condicionados a partir das 4 horas da 
manhã serem forçosamente fechados pela guarda que rondava as madrugadas alertando o 
amanhecer, carinhosamente chamado pelo autor como “a hora do maldito” – quando a guarda 
municipal chegaria para acabaria com a festa. 

Em linhas gerais, os espaços de boemia narrados pelo autor adquiriram nos dias atuais 
outras formas e significados que em muito distingue dos dos „Tempos do Pedro Américo‟. Se 
transformaram em outros estabelecimentos (geralmente comercial formal) ou se adequaram aos 
dias que se sucederiam, dias circunscritos na mais profunda marginalização e no desleixo do 
Estado, mas que ainda se apresentam como espaços de entretenimento noturno e meretrício. A 
vida e a memória do autor, estudante sertanejo que buscou formação escolar e universitária na 
capital, e que  sutilmente apresentou novas faces de um tempo de conflito – a ditadura civil 
militar -, traduz a simbiose da vida atuante de estudante e de boêmio. 
 
A Política e o Combate 
  

Paulo Soares dedica extensas partes para demonstrar a atuação política dos jovens 
estudantes naquela época, seja através da participação direta nas entidades representativas como a 
União dos Estudantes do Estado da Paraíba, a UEEP, e o Diretório Central dos Estudantes 
(DCE), ou nas diversas ações sociais que os jovens estudantes desempenhavam com a população 
mais carente de João Pessoa. 

Em relação à atividade estudantil dentro das entidades representativas, Soares nos mostra 
a luta dos estudantes, tanto os secundaristas, como os universitários, em prol das melhorias 
estruturais do ensino e da assistência estudantil. Inicialmente, o autor descreve todas as atividades 
relacionadas à Casa do Estudante e o processo de luta em relação a esse espaço. 

Criada através do decreto 782 de 12/03 de 1937, durante a gestão de Argemiro de 
Figueiredo, a Casa do Estudante era um espaço de assistência aos jovens que vinham do interior 
para estudar na capital e que não tinham condições de se manter nas diversas pensões localizadas 
no centro da capital paraibana. Inicialmente, abrigava poucos estudantes e servia apenas como 
dormitórios, porém ao longo do tempo foi expandindo os seus serviços e hóspedes. 

Soares nos mostra todo o processo de luta envolvendo as melhorias da Casa do 
Estudante, desde a sua estrutura física e chegando até a sua forma de representação dentro do 
movimento estudantil. Por ter participado ativamente desse período, o autor dedicada a maior 
parte do seu livro a essa questão, incluindo nos seus relatos todos os tipos de piadas, anedotas e 

                                                           
8 Para utilizar uma expressão de vários letristas e cantores como Nelson Gonçalves e Lupicínio Rodrigues, designado 
para falar sobre as moças prostitutas, profissionais do sexo etc. 
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situações engraçadas que envolviam a Casa do Estudante, mas sempre deixando claro a 
importância da mesma para os estudantes e os seus esforços para mantê-la funcionando. 

Ainda no âmbito da política estudantil, Paulo Soares relata todo o processo de luta dos 
estudantes em relação a outra questão importante para a assistência estudantil da época: o 
Restaurante Universitário. Como uma enorme parcela dos estudantes era proveniente do interior, 
era muito custoso para os discentes conseguirem se manter na capital e ainda arranjarem dinheiro 
para a alimentação. Com isso, a existência de um restaurante universitário e gratuito era uma 
pauta bastante importante para o movimento estudantil.  

A mobilização dos estudantes frente a outros assuntos também é tratada por Paulo 
Soares, a exemplo do apoio às ligas camponesas do Estado da Paraíba e também na criação do 
Hospital Padre Zé por parte de alguns estudantes de medicina. 

Toda essa movimentação estudantil era acompanhada por discussões políticas mais gerais, 
a exemplo da situação do país nos anos 60, principalmente na crise institucional envolvendo o 
Presidente João Goulart. Soares mostra toda a atividade estudantil contra as forças conservadoras 
que planejavam o golpe militar, indicando diversos estudantes e narrando várias situações de 
resistência, dentre elas a Greve da Faculdade de Medicina em 1963 e a ocupação da Faculdade de 
Direito em 1964. 

Com o golpe militar instaurado, Soares diz: 
 

“Trocaram tudo na Universidade. O reitor, Dr. Mário Moacir Porto, pelo Capitão-
Médico Dr. Guilhardo Martins, o presidente da UEEP, o Presidente do DCE, os 
Presidentes dos Diretórios Acadêmicos, os assessores e os cambaus, como se dizia na 
época. Começaram os inquéritos e as prisões.” (SOARES, 1989) 
 

A partir disso, ocorreu certo distanciamento de algumas figuras das lutas em relação a 
universidade, principalmente aqueles que estavam prestes a se formar. Em 1965, Paulo Soares 
afirma que a grande maioria dos formandos em medicina da UFPB buscaram desenvolver suas 
especializações fora do Estado, inclusive ele mesmo, fazendo com que o distanciamento da luta 
estudantil fosse algo em comum a todos eles – mesmo que ele próprio declare que o espírito 
combativo estivesse alinhado a abrupta mudança de vida. 

É possível perceber no discurso de Paulo Soares sobre a atividade política da época 
alguns problemas. O primeiro deles é a expressiva maioria de militantes de esquerda nesse 
período. Seu discurso faz parecer que quase toda a classe estudantil estava alinhada às ideias de 
esquerda. Outro problema é a onipresença de Paulo Soares nos acontecimentos da época. Por 
escrever sempre no plural, faz parecer que ele estava presente em todos os acontecimentos 
possíveis, desde os vários encontros dos líderes estudantis com os Governadores, passando pelo 
assassinato de João Pedro Teixeira, nos congressos da UNE e na ocupação da Faculdade de 
Direito. 

É preciso analisar essa memória de resistência ao regime militar no período em que o 
livro foi escrito, na redemocratização do país. Talvez Soares busque em suas memórias as 
soluções para a crise que o país vivia no momento em que o livro foi escrito. A ideia de uma 
juventude combativa, alinhada aos interesses do país e que estava sempre presente nas atividades 
políticas parece ser o ideal que Soares busca em suas memórias, a fim de resgatar um espírito 
combativo para o seu presente. 
 
O início do Fim – considerações  
 

Com o golpe militar e a intensa perseguição aos estudantes, tudo isso atrelado ao fato de a 
grande maioria dos discentes terem começado a tocar as suas carreiras profissionais, o Bar Pedro 
Américo passou a ser menos frequentado por Soares e seus amigos. O regime militar, com seu 
discurso de ordem e preservação dos costumes, foi bastante repressivo a esses espaços de boemia 
e de prostituição, além do medo de ser fichado pelos órgãos de inteligência do estado, a exemplo 
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do Serviço Nacional de Informação, que coletava informações de diversas pessoas que 
frequentavam esses espaços a fim de “desmoralizar” a imagens delas. 

Outro ponto crucial na desarticulação do Bar Pedro Américo e na sua decadência foi a 
construção do campus universitário na zona sul da cidade. O Centro abrigava diversas faculdades 
e com isso o trânsito de jovens estudantes era bastante intenso nessa região. Com a 
desarticulação do centro como espaço para os estudantes, grande parte dos lugares que os 
mesmos frequentavam também passou a entrar em decadência, a exemplo do Bar Pedro 
Américo, que fechou suas portas no início da década de 1970, e grande parte das pensões e 
cabarés do centro. 

Diante de tudo isso, ainda existe outro fator importante que nos elucida a decadência 
desses espaços: a expansão comercial da cidade para o Litoral. Até início da década de 1960, a 
linha litorânea e a zona sul da cidade não tinha uma expressiva densidade demográfica, relegada, 
como no caso da primeira, a espaços para veraneios e pequenos estabelecimentos comerciais e 
bares. Com o avanço da especulação imobiliária e a expansão da zona leste e sul da cidade, 
somado ao processo de inflação demográfica – foi uma época de considerável êxodo rural para as 
cidades, principalmente de homens e mulheres sertanejos para o litoral -, o centro tentou 
sobreviver com as cartas que dispunha naquelas circunstâncias: ainda era (e é) um dos principais 
pontos comerciais não apenas da cidade, mas de toda a região metropolitana. 

Com essa gentrificação urbana, este espaço que, de certa forma, já adquiria uma 
roupagem marginalizada ainda naquela época – mas com o diferencial de que havia bem maior 
circulação de pessoas –, essa marginalização começa a incorporar maiores elementos de 
criminalidade, visto que, uma vez que o centro da cidade e alguns dos seus antigos bares e 
pensões ainda funcionam nos dias atuais, seu sentido original transformou-se num espaço de 
relativa periculosidade. Sendo assim, uma das preocupações sobre o significado do centro da 
cidade naquela época e a ausência de estudos historiográficos sobre as diversas transformações 
sofridas ao longo de anos, se faz revelar algumas considerações sobre o trabalho e a ideia de 
espaço do centro nos „tempos do Pedro Américo‟ e o centro dos dias atuais. 

Um primeiro ponto que merece destaque diz respeito a ausência de trabalhos 
historiográfico que abranjam este momento histórico na idade de João Pessoa e que tome como 
recorte justamente estes homens e mulheres que vivem, frequentam e usufruíram da vida 
noturna, muito mais para dar sentido cultural ao espaço em questão e como funcionava as 
relações de sociabilidade dentro de uma perspectiva que adote o lugar social destes sujeitos na 
história, no tempo e, principalmente, na memória. Sobre estas questões, talvez os apontamentos 
dados por Michel de Certeau em “A Invenção do Cotidiano”(1994) sobre os lugares sem história 
destes sujeitos ordinários, as táticas, as estratégias e as resistências destes no âmbito do dia-a-dia e 
mesmo neste processo de gentrificação do centro permita apresentar algumas linhas sobre a vida 
cultural, social, boêmia e política nestes espaços fundamentalmente marginalizados. 

Sobre estes sujeitos ordinários, um fator bastante curioso para nós ao lidar com a leitura 
sobre o trabalho memorialístico do autor e, consequentemente, da época em que são narrados os 
fatos, foram a simbiose – como dito anteriormente – entre os estudantes, os passantes, o Centro, 
o Bar e a Zona. Sobre esta última, a preocupação em apontar os bastidores e as várias facetas de 
um rosto noturno: as moças que se prostituíam tinham identidades próprias, trabalhavam e 
viviam no centro integralmente ou não. Isso nos faz apresentar uma ilustração menos caricatural 
sobre o que significa a labuta noturna destas mulheres, dando forma e complexidade a uma 
prática que moralmente (ou, melhor dizendo, hipocritamente) relega a elas, muitas vezes, as 
condições das mais cruéis na nossa sociedade. 

No quesito descritivo de Paulo Soares sobre as vivencias tanto do Bar Pedro Américo, 
como nos outros ancoradouros da boemia, a riqueza de suas descrições beira a visão etnográfica 
de sua ótica de mundo e de como – e com estilo – sua narrativa memorialística enriquece a 
imagem do espaço e das pessoas que ali viviam. Chamo a atenção para o valor etnográfico no 
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tocante a vivencia, por exemplo, com as moças que de dia trabalhavam nas pensões e a noite 
buscavam um trago acompanhadas, uma conversa fora, um „trabalho‟ ou mesmo uma diversão. 

Outra consideração nossa diz respeito a um aspecto romântico de nossa análise: uma 
história da ebriedade e de seus espaços. Ainda que exista uma relativa timidez na produção 
historiográfica sobre o lugar da boemia e seus espaços na sociedade, um estudo que pensasse ou 
mesmo conceituasse a ideia de boemia no seu sentido antropológico e histórico está no nosso 
horizonte de expectativa de análise – ainda que esta ainda se mostre bastante limitada devido ao 
avançar desta pesquisa. Pensar Boemia enquanto prática social, que culturalmente flui dentro da 
necessidade de encontrar-se com seus condiscípulos de vida ou mesmo sozinho, numa mesa de 
bar ou mesmo na sua própria residência, onde culturalmente entende-se esta prática na literatura 
e principalmente na música – de “A volta do Boêmio” à “Garçon” –, dentre tantas outras 
questões, foi um dos resultados de nossas preocupações com este tipo de pesquisa.  

Pois, desvencilhar esta prática corriqueira da sociedade do seu sentido mais clínico – e 
neste sentido, higienizador, pois desconsidera qualquer outro tipo de interpretação sobre a prática 
e os seus espaços que não seja apenas vinculada ao redutor “alcoolismo” – talvez seja uma 
maneira mais crítica de se pensar as condições dos sujeitos que viveram, vivem e viverão esta 
prática (seja para combate-la quando se pensa saídas para os problemas de saúde, seja para pensa-
la como algo inerente na nossa sociedade e que assim precisaríamos perceber novas formas de se 
pensar a história dos de baixo (THOMPSON, 2001).  

Ou seja, é importante historicizar a própria ideia de boemia e seus espaços do ponto de 
vista de uma História Cultural (CHARTIER, 1990). O centro da cidade não deixou de ser 
frequentado, nem mesmo alguns dos seus espaços noturnos ficaram escanteados. A população 
pode não ser (toda ela) a mesma de outrora, da narrativa do autor. Há alguns apontamentos e 
coincidências, afinal, ele também é um ponto de intercessão entre a região metropolitana. Mas 
será que é possível, por exemplo, dar sentido histórico para a ideia de boemia – numa análise 
comparativa ou não? Se sim, é possível pensar, neste processo todo, resistência, transformação ou 
mesmo perda de um sentido de boemia para outro? Como se deu este processo na cidade de João 
pessoa para entendermos as condições atuais destes espaços? Bem como contribuir para uma 
transformação do centro de maneira dialética e humanamente capacitada, com participação de 
quem também frequenta e mesmo convive com o espaço, e historicamente coerente. 
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ROMPENDO SILÊNCIOS: MEMÓRIA FEMININA NA CIÊNCIA E TECNOLOGIA 
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Rosilene Dias Montenegro3 
                   

Resumo: O presente trabalho propõe um estudo sobre a história e memória feminina na Ciência 
e Tecnologia. Parte-se da premissa de que a presença feminina em áreas tradicionalmente tidas 
como predominantemente masculinas não reflete os avanços que dos movimentos sociais 
feministas por igualdade de direitos e conquistas de espaços. Dentre os objetivos, pretende-se 
analisar possíveis questões que podem ajudar a entender o porquê do baixo número de mulheres 
na área científica e tecnológica. Para isso serão focalizados alguns aspectos sobre a presença de 
mulheres nos cursos de Engenharias de Minas, Mecânica e Ciências da Computação. Foi utilizada 
a metodologia da história oral por meio de entrevistas semi-estruturadas. Tem-se como principais 
referências as contribuições de Fanny Tabak, Judith Butler dentre outros. Como resultados 
parciais considera-se que a materialização da mulher como objeto sexual advindo de décadas 
passadas é a principal causa dos preconceitos associados á figura feminina da atualidade. 
Sabendo-se que a dominação masculina ainda é algo presente na sociedade, e que qualquer coisa 
que ultrapasse tal posicionamento é tida com estranheza. Nessas condições os fatores que levam 
a mulher a níveis de liderança dentro da ciência e tecnologia são reduzido, quando comparados 
com os cargos do público masculino. 
 
INTRODUÇÃO 

 
O trabalho aqui apresentado é parte dos resultados da pesquisa PIBIC/CNPq-UFCG, de 

2017-2018, que faz parte das ações de pesquisa do Projeto Memória da Ciência e Tecnologia. 
Este projeto é responsável por diversas pesquisas no âmbito da Ciência e Tecnologia na cidade 
de Campina Grande, observando especificamente a edificação e o desenvolvimento da Escola 
Politécnica da Paraíba fundada em 1952, hoje em dia Universidade Federal de Campina Grande. 
E atualmente tem trabalhado para a progressão das discussões sobre gênero, e as dificuldades 
enfrentadas pelas mulheres na busca do seu espaço no meio acadêmico. 

A Escola Politécnica da Paraíba por sua vez surgiu em agosto de 1952, quando o 
representante do governo do estado, o professor José Lopes de Andrade, em reunião com alguns 
atores do cenário educacional campinense, entre eles: Edvaldo do Ó, Milton Paiva, Antônio da 
Silva Morais, Austro de França e Costa, entre outros; deixou clara a vontade do governo estadual 
de edificar uma escola superior na cidade. Inicialmente fora proposta a ideia de criação do curso 
de Química Industrial, devido a presença de um dos laboratórios do DNPM (Departamento 
Nacional de Produção Mineral). Porém outro curso ganhou por unanimidade o aval dos 
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presentes, foi o curso de Engenharia Civil, e a nomeação da escola como politécnica, pois isto 
facilitaria em anos futuros a inclusão de outros cursos na instituição.  

Em 06 de outubro do mesmo ano e sancionada a lei n° 792, na qual o governador do 
estado (então José Américo de Almeida) criava a Escola Politécnica da Paraíba, com sede em 
Campina Grande. A Politécnica começou a funcionar em 03 de abril de 1954, com uma 
cerimônia de abertura, tendo como palestrante o engenheiro Antônio Bezerra Baltar, professor 
da Escola de Engenharia de Pernambuco. A primeira turma do curso de engenharia civil era 
formada por onze discentes aprovados nos testes de habilitação, e alunos transferidos da Escola 
de Engenharia da Universidade Católica de Pernambuco. A turma fundadora foi graduada em 
1958, na qual nove alunos obtiveram o título. 

O presente estudo possui como proposta a discussão sobre como estão representadas as 
mulheres na ciência e tecnologia, abordando na pesquisa as questões e as diferenças de gênero 
nos cursos de engenharia da Universidade Federal de Campina Grande, durante o período de 
2010 a 2018. Empregando os métodos de História Oral de diversos estudiosos como Jacques Le 
Golf, e Michel Foucault, para observar as dificuldades impostas pelo colegiado da instituição para 
a ascensão das mulheres para o corpo docente e para os cursos tradicionalmente associados à 
figura masculina, procurando compreender como este processo de segregação e preconceito se 
efetiva no meio acadêmico. 
 
2. O ESPAÇO FEMININO DENTRO DA UNIVERSIDADE 
 

A educação é considerada um fator de transformação da sociedade, sendo utilizada pelos 
grupos dominantes como poder para dominação sobre aqueles que não possuem instrução; e 
durante toda a história humana a educação sempre representou um status social ao seu possuidor. 
No final do século XIX e início do século XX a educação se tornou um dever do Estado e um 
direito indispensável para o exercício da cidadania, porém o ensino do conhecimento científico, 
especialmente o superior nas universidades estava restrito aos homens. Na maioria dos países 
latino-americanos (Chile, Argentina, Uruguai, Brasil e etc) que atravessaram regimes ditatoriais e 
atualmente passam por um período de democratização que começou entre 1980 e 1990, 
ocasionando a ampliação de debates em torno das relações de gênero na esfera pública e privada 
(FÉLIX, 2009, p. 1). 

No Brasil dos anos cinquenta a educação pública superior era destinada aos homens de 
classe média ou alta, oriundos de famílias tradicionais que encaminharam seus filhos as cidades 
que possuíam universidades, geralmente capitais, para inseri-los em uma elite intelectual. Nesse 
período os cursos tradicionalmente buscados envolviam as áreas da ciência e tecnologia, como 
engenharia, Química, Física e Matemática. Nos fins dos anos 1960 e 1970 teve início uma onda 
de movimentos feministas em todo mundo (especialmente na França, Suíça, e Reino Unido), que 
defendiam o sufrágio universal, e o ocaso do preconceito sexista que diminuía a mulher. Entre 
essas mulheres surgiu uma intelectual orgânica francesa, Sinome de Beauvoir, que além de ser 
uma célebre ativista política, se tornou por meio de suas obras (O Segundo Sexo de 1949, 
Memórias de uma Moça bem-comportada de 1958, entre outras) uma referência teórica para o 
feminismo. E nesse panorama social que ocorre no Brasil na mesma época uma tímida inserção 
da mulher no meio acadêmico, contudo em áreas das ciências humanas, sendo que há alguns 
casos de mulheres que optaram pelos cursos de engenharia, tradicionalmente masculinos. 

Segundo a socióloga Fanny Tabak (2002), a partir da década de 1980 houve um 
considerável aumento na quantidade e da presença de mulheres no meio acadêmico e profissional 
relacionado à área da ciência e tecnologia. Isso se deveu em parte as mudanças que ocorreram 
nos finais de 1960 e durante toda a década seguinte, onde as mulheres em diversas frentes 
lutavam pelos seus direitos e pela abertura de maiores espaços de participação feminina na 
política, economia, socialmente e principalmente no meio acadêmico. Contudo, a participação 
feminina em áreas consideradas estratégicas para o desenvolvimento tecnológico e científico 
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ainda eram mínimas, constituindo uma pequena parcela dos recursos humanos empregados. 
Segundo a pesquisa de Tabak (2002, p. 31-32): 

 
Algumas das comunicações apresentadas na primeira conferência da TWOWS (1988) por 
cientistas brasileiras e de outros países latino-americanos, ofereceram um quadro pouco 
otimista quanto ao status da mulher que trabalha em pesquisa científica. Uma dessas 
comunicações foi a de Eliane Azevedo, reitora da Universidade Federal da Bahia. Em sua 
exposição, intitulada “Women in the oldest medical school (1808) and a general view of 
women in Science in Brazil”, a autora traçou um painel geral da posição da mulher na 
ciência brasileira, usando dados obtidos junto ao CNPQ e à FINEP. Nesta última agência 
financiadora, a proporção de mulheres no corpo de consultores era de 17,2%, em 1988, 
variando de acordo com a área do conhecimento, apesar de o grau de qualificação das 
mulheres consultoras ser superior ao dos homens: 63% possuíam o grau de Ph.D. Em 
relação ao universo de pesquisadores financiados pela FINEP, em 1988, eram mulheres 
apenas 27,9%. Também no CNPQ, a proporção de mulheres que integravam o corpo 
consultivo era baixa - 17%, variando igualmente de acordo com a área do conhecimento. 
Tanto o CNPQ quanto a FINEP jamais tiveram mulheres ocupando os mais altos cargos: 
presidência e diretoria.       
  

Devido ao que foi relatado acima é que iremos por meio do presente trabalho 
desenvolver nossa pesquisa, visto que o discurso machista e sexista continua presente na 
sociedade contemporânea de forma a inferiorizar a figura feminina e a desestimulá-la em campos 
profissionais de predomínio masculino, como por exemplo, na área da Ciência e Tecnologia, 
principalmente as voltadas às Engenharias, Ciências da Computação e Matemática. 

As mulheres têm adquirido cada vez mais espaço no meio acadêmico segundo a 
pesquisadora Fanny Tabak que estudou a presença feminina em cursos que envolvem a ciência e 
a tecnologia no Brasil, está quase que dobrou nas duas últimas décadas. O Capítulo III “Presença 
Feminina nas Carreiras de Ciência e Tecnologia” do livro “Laboratório de Pandora” de 2002, 
propõe um debate de aprofundamento da temática que entre outras coisas mostra uma série de 
iniciativas tomadas por organizações governamentais e não governamentais, agências públicas, e 
outras instituições com o intuito de incentivar o público feminino para as áreas relacionadas a 
ciência e tecnologia. Enfocando especificamente o número de concluintes do sexo feminino da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro nos diferentes departamentos, bem como o CNPQ 
analisando a disponibilidade de bolsas para as estudantes. Pois apesar do evidente avanço do 
gênero feminino nessa área ainda existe uma resistência muito grande por parte delas. As 
dificuldades que se apresentaram para o movimento feminino foram imensas, desde a não 
aceitação da família, até o assédio sexual. Muitas dessas mulheres têm procurado o meio 
acadêmico para se libertar de determinadas amarras sociais, mas, principalmente, por buscaram 
sua afirmação como sujeitos políticos, econômicos e sociais. Pois elas pretendem através da 
linguagem e da razão afirmarem o seu papel como agente transformador. Porém como afirma 
Butler (2017, p.20): 

Não basta inquirir como as mulheres podem fazer representar mais plenamente na 
linguagem e na política. A crítica feminista também deve compreender como a categoria 
das “mulheres”, o sujeito do feminismo, é produzida e reprimida pelas mesmas estruturas 
de poder por intermédio das quais busca emancipação. 
 

 A partir da análise da proposta de Butler podemos compreender que o mesmo ambiente 
acadêmico utilizado pelos intolerantes para manutenção de seu status quo dominante e opressor, 
e o mesmo no qual a mulher faz uso na sua luta de criação de um espaço feminino. Por isso 
iremos debruçar o nosso estudo nas falas e comentários de mulheres que atualmente tem 
enfrentado tal situação, e se posicionado definitivamente contra o preconceito masculino.  
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3. O MACHISMO DENTRO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
 

Segundo o dicionário online de Português, Dicio, a palavra machismo significa a recusa 
da ideia igualitária de direitos entre homens e mulheres através de opiniões e atitudes. Em nosso 
dia a dia é comum vermos ações relacionadas ao machismo naturalizadas, advindas de uma 
sociedade patriarcal onde o homem era considerado o chefe das relações. Ficando a mulher a 
cargo de tarefas consideradas desonrosas ao sexo masculino, como ser mãe, esposa e dona de 
casa. Com o passar dos tempos e lutas de épocas passadas, a figura feminina começou a 
conquistar espaços nas universidades e no mercado de trabalho, se afirmando como sujeito 
portador de iguais direitos e cidadãs. 

A luta das mulheres está na libertação das amarras de um senso moral construído pela 
cultura machista, cristalizada durante séculos. Não é apenas pela igualdade econômica e política 
que as mulheres conquistam seu espaço; mas são, também, na construção de uma sociedade livre 
de relações preconceituosas e discriminações. Trata-se de uma luta pela liberdade, para além da 
equiparação de direitos, e pelo respeito à alteridade. (PEDRO; GUEDES, 2010, p. 5 ). 

  
Apesar de todas essas conquistas pelo espaço feminino, ainda existe em nossa sociedade 
resquícios de um pensamento patriarcal que rotula o espaço mercadológico e acadêmico 
da mulher, direcionando-as áreas que mais se enquadram em seu “padrão de gênero”, 
como saúde e educação deixando de lado as áreas de exatas e tecnologia para o público 
masculino, argumentando que mulheres não são capazes para ciências pois não possuem 
as qualidades necessárias para “fazer ciência”. 
[...] para alguns, com efeito, em razão de uma socialização específica, as meninas não 
poderiam adquirir as qualidades necessárias: sentido do espaço, agressividade, abstração, 
gosto pelo jogo, competitividade, qualidades aparentemente requeridas para fazer ciência. 
(FERRAND, 1994, p.361). 

           
Devido às lutas e enfrentamentos da mulher em busca de seus direitos, hoje ela tem a 

possibilidade de estar próximo aos campos mais importantes de inúmeras profissões, porém na 
medida em que essa possibilidade de conquista de cargos maiores aumenta, igualmente crescem 
as dificuldades associadas à desigualdade de gênero. A dificuldade do acesso feminino a cargos 
comando se dá devido aos inúmeros tipos de violência, seja ela verbal psicológica ou sexual, 
sofridos por elas durante a execução de trabalhos onde há um maior predomínio do gênero 
masculino como às áreas de engenharia e tecnologias. 

 
[...] Foram muitos enfrentamentos e grandes períodos de invisibilidade, mas hoje a 
mulher está nos campos mais importantes de muitas profissões, mas não em condição de 
igualdade. A mulher ainda sofre muitas discriminações e ainda é considerada inapta para 
muitas áreas, principalmente na ciência, área em que elas têm dificuldades de chegar aos 
postos mais altos, por serem ambientes considerados propício ao sexo masculino. 
(ALVES, s/a, p.1) 
 

 Destinado a pesquisa e estudo sobre as mulheres no campo da ciência e tecnologia o 
“Projeto Memória da Ciência e Tecnologia”, do curso de história da Universidade Federal de 
Campina Grande, realizou algumas entrevistas sobre gênero dentro do curso de Engenharia de 
Minas. Neste sentido foi analisada a fala de alguns entrevistados que explicaram sobre sua 
trajetória dentro da universidade, principais dificuldades, e outros fatores que acercam o dia 
acadêmico feminino e o mercado de trabalho. Em entrevista realizada em Abril de 2018, a 
depoente aluna do curso de Engenharia de Minas “P.S” relatou a falta da troca de relações e 
interatividade na área de exatas: 

 
A gente precisa de uma parte mais humana nas engenharias, a gente precisa inserir 
conceitos sociológicos, tipo sociologia, geografia e filosofia para poder melhorar o que a 
gente já tem. Muitas pessoas dizem:“por que tu não faz sociologia, ou filosofia?”, 
eu:“não, porque pessoas com o meu perfil têm que estar nesse ambiente para fazer a 
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diferença”, entende? É que eu acho importante, tem que ter, romper com essa coisa seca 
de exatas, eu acho que não existe, para essas áreas serem desenvolvidas nós temos que ter 
essa interdisciplinaridade. Entende? 

Sobre essa deficiência de elementos mais humanísticos na área de exatas, o professor de 
engenharia de minas “A.P” relatou em entrevista concedida ao Projeto Memória em Novembro 
de 2017 que a presença feminina na área é de grande valia para o curso, pois ajuda na 
humanização e resolução de problemas: 

 
[...] eu gostaria até que nós tivéssemos mais mulheres, até para a gente humanizar mais o 
curso[...], no início do semestre, fiquei muito preocupado, semana passada eu fui ao setor 
aqui de assistência social e psicologia, porque eu sou muito preocupado com os alunos do 
nosso curso, que os alunos iam lá e falavam horrores assim dessa parte de humanização, 
aluno que perdia disciplinas aqui [...]. 
 

O site de notícias da Globo, G1 escreveu uma matéria no ano de 2013 sobre o aumento 
da contratação de mulheres na área da engenharia, devido a busca do mercado de trabalho de 
humanizar a área. Em entrevista ao site, o arquiteto Afrânio Alves Ferreira Sobrinho disse que 
“Elas são mais detalhistas e trazem mais humanização para engenharia” afirmou ele. Apesar de 
esse aumento ter sido considerável na área da engenharia em 2013, dados de março deste ano, 
2018, do site eprodução.eng mostra que as mulheres ainda são minoria nos cursos de exatas, 
onde prevalece a desigualdade de gênero no mercado de trabalho tendo um acréscimo de quase 
451% nesse quesito. 
                          Em entrevista com “A.P” perguntamos sobre a quantidade de professoras 
que atuam no departamento de engenharia na universidade, e o entrevistado afirmou que na parte 
de minas não havia nenhuma e que no setor de engenharia química e geologia apenas 3 atuavam 
ensinando:  

Olhe, nós temos na área de engenharia de minas mesmo… rapaz eu não tenho... Nós só 
temos a professora Cláudia, que ela é engenheira química e trabalha a parte da 
caracterização, pela parte básica, e as professoras na área de Geologia têm duas 
professoras, que é a professora Paula que entrou recentemente e a professora Alessandra. 
Engenheira de minas eu até gostaria, mas não temos, você pode até checar ali a lista, pega 
a lista de professores ali, do departamento, engenheira de minas mesmo nós não temos 
ninguém. 
 

Questionamos o entrevistado “A.P” se os motivos dessa baixa quantidade de mulheres na 
área eram devido a relações de gênero, e ele afirmou que acredita que não, que as causas são 
relacionadas à desclassificação no próprio concurso mesmo:  

 
 Não, eu acho que foi no concurso que não foram selecionadas, só isso. [...] Não, não é 
uma questão de gênero, eu acredito que não. É que às vezes você não sabe né, eu não 
participei da comissão, não posso falar nada, mas acredito que não [...]. 
 

Com relação à quantidade de graduandas na área também foi constatado baixos números 
de mulheres que iniciavam e permaneciam no curso, onde segundo a aluna “P.S” isso acontecia 
devido às reprovações, carga horária intensa:  

 
A nossa turma eu lembro tinha uns noventa (90), ou setenta e quatro (74) alunos, 
passaram muito pouco, não passou quinze por cento (15%). É muito pouco, é muita 
reprovação [...] Mas é como eu digo, a engenharia não é para todos, tem que ter coragem, 
demanda tempo, demanda muita coisa [...] se você não tem aptidão para matemática 
demanda tempo, demanda horas e horas estudando, às vezes uma coisa simples, mas 
você não tem a base então não fica simples [...]. 
 

  Apesar de o ambiente acadêmico ser um lugar bastante disputado e almejado por alunos 
de várias classes sociais, principalmente na área de exatas, também é um lugar onde as questões 
psicológicas são bastante impactantes, geradas  pela carga horária intensa, e pela pouca 
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participação dos professores no desenvolvimento social do alunado, com base nisso a depoente 
P.S aluna de graduação de engenharia de minas declarou: 
 

Aqui em Engenharia de Minas é um ambiente muito tóxico, as pessoas são muito tóxicas, 
os professores são muito tóxicos, o corpo docente é muito antigo, eles não têm visão 
sobre esse nosso mundo atual [...] quando a gente chega lá á gente vai se destruindo, mas 
por fatores internos e externos [...] O que aconteceu foi que tive um professor lá que me 
tratava diferente, era uma coisa muito perceptível, porque se eu fosse perguntar pra ele 
“Professor o que é isso?”, ele alterava o tom de voz ou fingia que não ouvia, e aquilo foi... 
eu disse, eu já tinha um pré-conhecimento daquilo que eu tinha visto essa disciplina no 
técnico, também tinha visto em outros cursos que tinha feito. Mas assim, eu não 
conseguia me sair bem porque eu me senti inadequada [...] quando foi chegando os 
problemas emocionais, eu não fui me sentindo muito bem.[...] você tem refluxo porque 
são palavras que você não diz, porque o nosso corpo mente e espírito, sendo o corpo a 
zona de impacto da nossa mente, “você não está conseguindo”. 
 

O preconceito racial e por gênero por parte dos professores  também foram elementos 
visíveis durante a fala da entrevistada “P.S”: 

 
[...] professor que eu tive duas disciplinas com ele e na segunda disciplina que eu cursei 
com ele tive problemas também, então foi um mal-estar muito grande. Ele não fala 
comigo, eu por mim ele falava, ele assim não foi só comigo, tinha uma menina que ele 
segregava, tinha um rapaz moreninho também que ele segregava, [...] porque tem isso 
você escolhe um, então você segrega, separa ele, é seu bichinho de bater [...] É com 
todos, mas é mais predominante com as mulheres.[...] ele falou que “Engenharia não era 
para mulher”, ele usou esse termo, que engenharia não era para mulheres, mas que 
Engenharia de Minas absorvia parte das mulheres na área de área de planejamento, pois a 
mulher não tem o controle em certos tipos de casos [...]. 
 

Na fala descrita anteriormente fica visível a falta de tolerância por parte de alguns 
professores sobre a inserção de mulheres em setores como a engenharia, onde há predominância 
masculina, contribuindo assim para a desmotivação do público feminino o que ocasiona cerca de 
40% das desistências na área. No mercado de trabalho o preconceito para com o público 
feminino na área e na atuação nas próprias mineradoras percorre através de uma antiga lenda, que 
dizia que se uma mulher entrasse na mina, haveria desmoronamento de terra no interior da mina. 
O depoente “A.P” falou sobre isso durante sua entrevista ao projeto memória:  

 
[...] existe uma teoria aí, que eu não concordo, de Santa Bárbara que é a padroeira da 
Mineração, que se mulher entrar numa mina subterrânea ela cai, isso é uma coisa de 
mineiros de carvão lá da Alemanha [...]. 
 

Apesar de toda essa superstição do desmoronamento da mineradora explicado 
anteriormente pelo depoente “A.P”, o mesmo afirma que no mercado de trabalho o que vale é 
ter competência e vontade de aprender, e então não importará se o individuo é homem ou 
mulher, mais um bom profissional.  

Porque pra muita gente, fazer engenharia de minas no passado era sinônimo de 
desemprego, eu sempre disse aos meus alunos: “se você for bom, não sobra”, digo bom, assim: 
tiver o mínimo de competência, e vontade de aprender, que a gente forma aqui o estudante para 
aprender a aprender, eu sempre digo: “você não vai sair daqui pronto, você sai preparado para 
aprender a aprender, lá fora você está com as ferramentas”, explicou a depoente A.P. 

Devido às dificuldades enfrentadas pela mulher na área da ciência e tecnologia muitas das 
que pretendem seguir a área se veem discriminadas seja pela sociedade ou pela própria família 
que ver na profissão escolhida riscos para a reputação feminina. “Portanto, as mulheres que 
pretendiam seguir as carreiras da ciência e tecnologia passariam a ser pessoas diferentes e 
discriminadas, sofrendo então dificuldades perante à família e a sociedade”. (SOUZA, 2017, p. 
1044). 
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Sobre a contribuição feminina para a área de engenharia, o professor H.V.V, comentou 
durante entrevista realizada no dia 05/12/2018 que:  

[...] as mulheres têm a mesma capacidade, ou às vezes até superior, às vezes, que homem, 
mas ela tem mais foco, algumas são mais, no caso da capacitação, são mais da 
qualificação, tem até mais habilidade até. Eu vejo positivamente, eu vejo a contribuição 
delas é essencial, sua participação é necessário em todas as áreas, não só na engenharia de 
minas. 

 
Analisando as falas dos entrevistados pode-se perceber a convergência de mundo entre os 

professores de engenharia de minas e a graduanda. Afinal pouco é falado, por parte do corpo 
docente, sobre as dificuldades enfrentadas pela mulher no meio acadêmico, o que comprova o 
baixo nível de envolvimento deles com o alunado. Na fala da depoente foi observados 
posicionamentos sobre a atuação feminina na área da ciência e tecnologia, os preconceitos 
advindos de profissionais da área. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O machismo e autoritarismo advindo de uma sociedade patriarcal refletem na ausência 

feminina no campo da ciência, afinal apesar das conquistas adquiridas ao longo do tempo, 
inúmeros são os casos de preconceito presentes na área seja durante a vida acadêmica ou 
profissional. Contudo ainda permanecem velhos preconceitos machistas e sexistas que reafirmam 
continuamente a incapacidade da mulher para a vida acadêmica, e para o exercício de sua técnica 
no mercado de trabalho. 
 Durante muitos anos o gênero feminino era apresentado em novelas, filmes e séries como 
um objeto sexual, dona de casa e subordinada aos desejos do homem. Com o passar dos tempos 
algumas coisas mudaram, porém a imagem da mulher como ser inferior ao homem ficou 
impregnada em nossa sociedade, fazendo com que as relações mercadológicas para o gênero 
feminino em áreas de predomínio masculino fossem ainda mais difíceis. 
  A igualdade de oportunidade e direitos é embargada por uma cultura que privilegia o 
masculino, fazendo com que a mulher enfrente dificuldades em sua carreira, desde a baixa 
remuneração, instabilidade familiar, desprestígio de sua carreira, e até mesmo problemas 
psicológicos, estes que são entre outras razões, a principal causa de desistência feminina. 

Durante o desenvolvimento do artigo foi analisado o depoimento de uma aluna de 
engenharia de minas, que compartilhou durante a entrevista sua indignação com o 
comportamento de alguns professores que além de criticar a presença feminina na área 
tecnológica, também desmotivam-nas através de palavras, e atos grotescos tornando a mulher 
alvo de ainda mais preconceitos. 
       É inegável os avanços adquiridos nas últimas décadas, mas é preciso continuar lutando para 
romper definitivamente as barreiras impostas socialmente, e abrir caminhos para políticas de 
inclusão eficientes, assim como também é preciso ter uma maior supervisão da parte acadêmica 
para evitar novos casos de preconceitos de gênero dentro e fora  do ambiente universitário. 
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A COLETÂNEA CENECISTA E FELIPE TIAGO GOMES: “HOMEM 
PREDESTINADO, APÓSTOLO DA EDUCAÇÃO” 

 
Arthur Rodrigues de Lima1 

 
Resumo: O presente trabalho é fruto das pesquisas oriundas da dissertação de mestrado em 
andamento no Programa de Pós-graduação em história da universidade Federal de Campina 
Grande. Nessas páginas trazemos uma síntese em torna das reflexões entre o processo de 
produção da Coletânea Cenecista, conjunto de volumes sobre a história da Campanha Nacional 
de Escolas da Comunidade, publicada em 1994, por ocasião das comemorações do 50ª 
aniversário de fundação da entidade. Desse modo, será analisado como a insituição por meio do 
processo de escrita de uma história oficial idealizou a biografia de seu fundador de modo a 
construir uma memória histórico e educacional da entidade. Para tanto, partirmos dos aportes 
teóricos de Paul Ricouer (2004), como conceito de reconhecimento, como também de Pierre 
Bourdieu (2006) sobre a ilusão biográfica.  
 
Palavras-chave: CNEC; Felipe Tiago Gomes; História da CNEC;  

 
INTRODUÇÃO  

 
Pensar a história da criação e consolidação da Campanha Nacional de Escolas da 

Comunidade diz respeito refletir sobre como se edificou em torno da imagem do fundador, 
idealizações e formulações de um testemunho de vida que inspirasse e que reproduzisse 
seguidores.  A publicação desenvolveu uma memória educacional a partir da imagem do 
idealizador contribuindo para apresentar a figura do mesmo enquanto um “elemento basilar” ou 
“pedra axial” sob a qual as colunas da CNEC teriam sido erguidas em um mecanismo de 
horoicização do mesmo.   

O esforço de construção da imagem de Felipe Tiago Gomes como o fundador da 
Campanha, perpassa pela configuração de constituí-lo como “alma da CNEC” ao ponto em que 
ele e a instituição em uma versão oficial da história da entidade e tendo também contribuído para 
a formação de tal discurso “tornam-se um só”. Movimento desenvolvido por seus seguidores 
como também pelo próprio fundador ao dedicar-se ao exercício de construção narrativa de uma 
autobiografia, ao mesmo tempo em que também foi biografado por pessoas que exerciam cargos 
de administração na entidade, com ele trabalhou ou lhe foram próximas.  

A Coletânea Cenecista publicado em 1994, foi fruto da seleção e aglutinação de 
produções bibliográficas que abordaram a história da instituição e a vida de seus personagens, do 
ponto de vista oficial de administradores da Entidade, de pessoas que foram beneficiadas de 
forma direta ou indireta por sua passagem na instituição, inclusive o próprio idealizador do 
movimentou arrogou tais discursos para si. De acordo com as professoras Silvia Tavares da Silva 
e Wandrya Elias dos Santos um dos objetivos do impresso foi:  
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juntar parte desse material produzir uma harmonização na narrativa do autor, 
condizente com as suas pretensões: elaborar uma representação da Campanha que crie 
um efeito de linearidade e inteligibilidade da trajetória da CNEC com o seu lugar de 

promotor dessa experiência (SILVA & SANTOS, 2017, p.06). 
 

Sendo assim, para além do ideal de “martírio, ao ponto de abrir mão da vida pessoal e 
casar-se com a instituição”, através da publicação o fundador buscou endossar sua imagem na 
história oficial da instituição como um “homem altruísta e livre de interesses”. Mas não seriam 
tais estratégias um avanço egoico? Seria condizente o altruísmo, com essa necessidade de 
reconhecimento, mesmo que não se afirmasse tal qual, mas fosse produzida?  

Na visão da história oficial da Rede, foi o exemplo máximo do “abandono de si”, e do 
total “altruísmo”, da “capacidade de se doar de pensar e se colocar no lugar dos outros”, tal 
Cristo que morreu na Cruz, derramando seu sangue pela remissão dos pecados, o idealizador do 
movimento passou por um processo de cristianização e messianização, que foi por ele mesmo 
ratificado ao colaborar no processo de escolhas das obras que integrariam a publicação, não 
existe discurso neutro, todo discurso está mergulhado em um emaranhado de implicações e 
interesses.   

As “sagradas palavras” da Coletânea Cenecista, tiveram como finalidade manter viva sua 
presença em meio aos Cenecistas mesmo após sua ausência, física do meio educacional da 
instituição, a Coletânea tinha a pretensão de a partir da narrativa nela tecida,  seus escritos serem 
adotados como os Evangelhos para os Cristãos, os Evangelhos da Campanha Nacional de 
Escolas da Comunidade, serem significados a partir de tais princípios.  

A publicação, como todo exercício de produção de uma memória histórica e educacional, 
passou pela rememoração, uma dinâmica de seleção por parte daqueles que a produziram, tal 
processo visou deixar transparecer sobre a instituição apenas aquilo que interessava aos 
organizadores, em um movimento de enquadramento, de poder fixar o que lhe é conveniente 
legar para a posteridade (SILVA & SANTOS, 2017).   

A partir da segunda metade do século XX a História da Educação no que diz respeito às 
pesquisas desenvolvidas no Campo da História das Instituições Escolares sofreu consideráveis 
transformações, no que se refere aos estudos dos intelectuais da educação, ou como até então se 
compreendia tal conceito. Dado que até então as pesquisas sobre os intelectuais estavam em sua 
maioria ligadas a discussões filosóficas em torno das ideias defendidas e propagadas no campo 
aos estudos das diferentes concepções educacionais que se desenvolveram no pensamento 
educacional, havia um esforço de sacralização desses personagens, vistos muitas vezes como 
detentores de uma áurea sagrada, livre de críticas (MACHADO et al. 2016). 

Todavia, a partir da aproximação do campo da história com as ciências sociais, entre elas 
a antropologia, a sociologia e a economia viu-se que era fundamental para uma melhor 
compreensão do microcosmo da instituição escolar como também dos sistemas educacionais, 
não se dedicar unicamente ao estudo das obras desses personagens, mas sim problematizar suas 
ações, os diferentes cenários intelectuais, políticos, e históricos em que estiveram inseridos.  
Deixando de lado a produção de escritos muitas vezes apologéticos, que trabalhavam tais figuras 
na superficialidade de biografias pouco críticas e idealizadas dos mesmos (MACHADO et al. 
2016, p.175).  

De acordo com Maria Cristina Gome Machado:   
 
o contexto social do autor estudado, bem como do historiador que se propõe a realizar 
o estudo, é fundamental ao desenvolvimento de uma pesquisa em história da educação, 
evitando-se com tal procedimento, tratar as ideias pelas ideias (MACHADO et al 2016, 
p.177). 

 
Torna-se necessário problematizar a escrita da Coletânea Cenecista, produzida pelo 

fundador da entidade e seus correligionários em diferentes momentos históricos, mas que em 
1994, atou no processo de criação e consolidação de uma memória oficial da Campanha 
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associada à imagem de seu idealizador, a ser incorporada pelas sessões estaduais do movimento e 
as comunidades escolares da Rede, para que não seja tomada como verdades incontestes, mas 
como elementos produtores de uma ordem discursiva que dava a CNEC um pensamento e uma 
forma de ser a partir da Coletânea.  

Problematizar a biografia construída sobre o idealizador do movimento pelo impresso 
tornou-se uma via para o estudo da história institucional do movimento, visto que, tal escrito 
também atuou no processo de constituição de discursos associados à figura de seu fundador em 
uma tentativa de estabelecer valores uníssonos que servissem de norte para a elaboração de uma 
essência identitária da Rede, defendida pelos organizadores da publicação, estando entre eles o 
próprio patriarca do movimento.  

Observa-se que houve por parte de Felipe Tiago Gomes, uma preocupação quanto aos 
textos que fariam parte da publicação, havia a preocupação de como sua imagem seria lembrada 
na instituição, foi o momento para ratificar o discurso que associava o fundador a imagem de um 
“homem altruísta”, que teria dado sua vida em prol da CNEC.   Desenvolveu assim uma luta pelo 
reconhecimento (RICOEUR, 2004), no sentido de afirmar sua superioridade na história da 
instituição, afirmar seu lugar como principal intelectual do movimento, em detrimento de outras 
figuras que dele participaram, estando tal estratégia revestida de uma ideia de “humildade”, que 
ao mesmo tempo não recusava homenagens e elogios.  

 A Coletânea adquiriu assim o caráter de uma criação de sentidos associados à imagem do 
fundador da instituição, estando ligada diretamente a uma intenção global de abordagem dos 
acontecimentos que ao ver de seus organizadores eram significativos e dignos de narrativa, 
estabelecendo entre os fatos e os personagens abordados conexão e coerência, na história da 
CNEC e na vida do criador do movimento. Pela Coletânea não há espaço para a incerteza ou 
contradição a vida do idealizador da instituição, se configurando em ilusão biográfica 
(BOURDIEU, 2006). 

A publicação foi apresentada assim no que diz respeito à narrativa da história da 
Campanha, como também da narrativa em torno de seu fundador como uma descrição 
tradicional, de cunho apologético, ligada a criação de uma ilusão referencial de uma identidade 
específica, coerente e sem percalços. Tal como um vidro opaco cuja visão através desse se torna 
turva, a Coletânea se apresenta enquanto o que Giovanni Levi classificaria como um “biombo ou 
a mascará” (LEVI, 2006, p.173), a aglutinação de pequenos fragmentos estilhaçados sobre a 
história da instituição como um todo, como também da vida de seu fundador. 
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DE UMA VIDA IDEALIZADA PARA  A CONSTRUÇÃO DA MEMÓRIA 
 

FAMÍLIA DE FELIPE TIAGO GOMES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Álbum de família (1932). Em pé, da esquerda para direita, encontram-se Felipe Tiago Gomes e seus 
irmãos Francisco, Maria e Francisca. Sentados, da esquerda para direita, encontram-se seu irmão José, sua 
mãe Ana e seu pai Elias. Fonte: http://www.oocities.org/felipetiagogomes/fotos/foto12.html Acesso em: 
31 de maio de 2018 

 
Felipe Tiago Gomes nasceu no sítio Barra do Pedro, Zona Rural do Município de Picuí 

na Paraíba no dia primeiro de maio de 1921, era o filho caçula de Elias Gomes Correia e Ana 
Maria da Conceição, proprietários de uma pequena propriedade rural, trabalhavam no roçado. 
Tinha como irmãos, o mais velho José Severiano, Francisco Gomes, Maria Gomes, que se tornou 
seu braço direito na CNEC, e Francisca Gomes, dos cinco irmãos só o mais novo pode dar 
continuidade aos estudos. 

Em 1935 havia em Picuí um advogado chamado Manoel Pereira do Nascimento, que 
lecionava para crianças advindas da zona rural do município, na escola primária,  assim como 
outras crianças, após terem sido iniciados nas primeiras letras na zona rural, pela professora Maria 
Nativa, foi estudar na zona urbana de Picuí onde conheceu o professor Manoel Pereira, que 
segundo (GOMES, 1994) era um dos únicos picuienses com Ensino Superior a época e que 
incentivou o pai do idealizador da Campanha a enviá-lo para dar continuidade aos estudos no 
Colégio Pio XI em Campina Grande. 

Sua infância foi apresentada como um percurso que não haveria outro caminho senão o 
qual percorreu nascido numa terra onde o acesso à educação era precário, foi colocado pelo 
impresso como um “menino que não perdia tempo com coisas costumeiras” de crianças, mas que  

sempre estava com os livros nas mãos, mesmo quando ainda estudava na casa de Maria 
Nativa. A Coletânea coloca um depoimento da sua primeira professora que afirma:  

 
ele era muito calmo, nunca foi travesso não. Como não tinha recreio ele nem saía da 
sala. Levava o leite, o caderno, o lápis e o livro. Começou na carta e acabou no livro. 
Era muito inteligente. Menino a inteligência chegou ali e ficou! Mesmo o Francisco, que 
dava as lições com mais dificuldades, me dava trabalho não. Ninguém bulia com Felipe, 
nem ele com ninguém. Eu botava ele no colo, sentado, tão pequeno, tão lindo, parecia 

um santo! Como era bonito o Felipe! Inda hoje é bonito, é feio não (NATIVA apud 
GARCIA, 1994, v.III, p.583). 

http://www.oocities.org/felipetiagogomes/fotos/foto12.html
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 O impresso, enquanto produtor de uma memória oficial associada ao fundador da 
instituição e seus seguidores, aponta que desde sua infância foi marcado por uma moral ascética, 
preferia dedicar-se aos estudos ao invés de fazer coisas de crianças, há uma tentativa de construir 
a sua imagem enquanto uma criança que teria sido mais dedicada e aplicada em relação às outras 
com quem conviveu. Os organizadores da Coletânea tentam relacionar o desenvolvimento da 
vida do fundador do movimento semelhante à vida dos santos.  

Segundo Elton Moreira Quadros (2016, p.156): “a luta pelo reconhecimento encontra 
consonância com a ideia de um dever de memória”, esse dever de memória estaria ligado 
diretamente ao processo de arquivar a vida, sendo tal arquivamento intencional, ou seja: 

 
aquele que narra sua própria vida suprime de seu relato os acontecimentos desprovidos  
de brilho, as dúvidas e inseguranças, os desvios que acabam por conduzir a vida para 
outros caminhos às vezes não imaginados. Os que não foram suprimidos podem passar 
por um processo de reelaboração e adquirem outro sentido (FERNANDES, 2014, 
p.44). 

 

 A vida do fundador da instituição passou por esse processo de reelaboração e arranjo 
narrativo no intuito da construção de uma memória histórica e educacional da entidade, que 
servisse para afirmação da figura do patriarca do movimento e seus seguidores. A luta pelo 
reconhecimento a firmação da superioridade dele e daqueles que teriam atendido ao seu chamado 
passou por um exercício de glorificação da infância, apresentando sua vida, quase que como uma 
vocação divina que teria sido aflorada gradativamente.  

O processo de construção de sua infância discursiva foi elaborado a partir da ideia de que 
tendo “vocação para os estudos”, Picuí seria um universo que não caberia seus anseios. Logo o 
professor Manoel Pereira do Nascimento, com o qual cursou até o terceiro ano primário afirmou:  

 
Insisti com Elias para levá-lo a Campina Grande, Felipe estava no último ano comigo. 
Passei aquele ano inteiro insistindo, porque vi que o menino tinha jeito para estudar. 
Então, toda vez que o velho ia à cidade, eu tocava no assunto(SOUSA, 1994, v.III, 
p.585).  
 

 O caminho traçado pela maioria das crianças de Picuí no período era concluírem a 
educação primária e retornarem para o seio de suas famílias auxiliando nas atividades e ofício dos 
pais, todavia de acordo com a história oficial da CNEC era uma criança diferenciada, sua vocação 
para os estudos desde cedo aflorou e seus professores ajudaram a convencer Elias Gomes a 
enviá-lo para dar continuidade aos estudos secundários em Campina Grande, a família de Felipe 
Tiago era pobre, mas segundo a narrativa construída na publicação seu pai vendeu algumas 
posses para que o filho pudesse cursar o primeiro ano da educação secundária no Colégio 
Diocesano Pio XI em Campina Grande.  

 Sua trajetória desde os primórdios é configurada pela Rede enquanto vitoriosa, como 
menino que sai Zona Rural, foi aprovado em quinto lugar no exame de admissão do Colégio Pio 
XI, exame esse ao qual concorriam jovens de diversos estados do país e municípios da Paraíba. 
Teria se destacado tanto por sua inteligência que o então diretor da instituição padre Odilon 
Pedrosa convidou-o para que no segundo ano na instituição, não tendo mais Elias Gomes 
condições de mantê-lo tornasse-se bedel2 do Colégio acompanhando os alunos menores 
oferecendo ajuda para que continuasse seus estudos.  

O percurso biográfico do fundador é apresentado na Coletânea Cenecista como uma 
trajetória de superação que serviria de exemplo a todos os Cenecistas. O caminho por ele 
percorrido mostra quase que uma predestinação para a criação da Campanha a partir de sua 
gênese familiar, dado que mesmo tendo nascido em uma família pobre e sem recursos, tendo 
enfrentado dificuldades no acesso ao Ensino Básico, convivido com o Nordeste da Seca, 

                                                           
2 O Bedel era um chefe de disciplina, censor de condutas. Personagem bastante comum nos internatos do final do 
século XIX e início do século XX. 
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produção discursiva bastante destacada na Coletânea, teria superado todos os percalços e 
conseguido concluir os estudos de grau elementar no Colégio Diocesano Pio XI. 

 Há um processo de naturalização no impresso associado à divinização de sua infância 
como também heroicização do mesmo, essa comunidade interpretativa formada pelo patriarca do 
movimento e seus “escolhidos” atuou no processo de por em circulação representações sobre os 
mesmo na Rede, as reforçando, não analisando se teriam sido incorporadas pelas unidades 
escolares da entidade ou não.   

Os seus pais são apresentados como pessoas que educaram os filhos mergulhados em 
duras condições e que “tiveram a sensibilidade” que Felipe Tiago Gomes merecia dar 
continuidade aos estudos e como, fazendo-se uma comparação, à “Família Sagrada protegeu o 
menino Jesus”, protegeram, aquele que no discurso oficial da entidade seria visto como “o 
messias da educação secundária brasileira” (GARCIA, 1994, v.III), imagem sugerida pela 
Coletânea na narrativa de um batizado fictício em meio a anúncios celestiais caso alguém tivesse 
tido a oportunidade de no seu nascimento na Zona Rural de Picuí, prever os feitos do menino na 
CNEC de acordo com Sebastião Garcia de Sousa no livro O Predestinado:   

 
- Olhe! Aquele que vem lá, ao lado da madrinha, é o Elias Gomes! – Que importância 
tem esse Elias? – Que importância tem? Essa é muito boa! O Elias Gomes é o pai do 
menino! – Veja você, um homem tão simples! Quem diria que de uma família tão 
humilde fosse nascer uma criatura de tamanha importância para o Brasil! O Senhor 
padre vestiria os seus paramentos mais belos, tomaria da água lustral e dela faria cair 
sobre o menino uma chuva de gotas grossas: - Felipe, eu te batizo em nome do Pai, do 
Filho e do Espírito Santo, Amém. Completaria, o senhor vigário, a cerimônia com um 
entusiasmo nunca visto, cheio de emoção: “Como sabeis, meus irmãos, estamos 
realizando hoje, nesta humilde capela de Picuí, na Paraíba, o batizado de um menino. 
Mas eis que, por uma suprema bondade de Deus, já nos foi dado prever o que será no 
futuro este menino Felipe. Está escrito no livro do destino, que ele há de ser um 
heroico e vitorioso batalhador por uma das mais nobres e relevantes causas do Brasil 
em todos os tempos – a causa da instrução! Agora, que este menino cresça e faça 
crescer em seu coração a generosa semente do altruísmo que ele trouxe do seio 
materno. Ide agora, Felipe, pelo mundo brasileiro que se estende pela metade das 
Américas. Ide, e mesmo chorando de revolta e sofrendo a oposição de muitos e 

lutando contra a indiferença de quase todos, ide e cumpri vossa missão! (GARCIA, 
1994,v.III, p.579). 

  
O impresso produz um movimento de significar a vida do fundador da Entidade a partir 

da ideia de predestinação, em uma luta pelo reconhecimento, entendido como aquele que se 
coloca como superior aos outros, há por parte dos autores da Coletânea o exercício de 
justificarem a vida do fundador da instituição por meio de uma elaboração de seu passado com 
vistas a manipular as perspectivas futuras, enraizado no presente da publicação (RICOEUR, 
2004) que motivou iniciativas ante as mudanças vividas pela instituição de reafirmar o lugar de 
poder do fundador, tendo o mesmo também participado de tal processo. 

O episódio narrado pela Coletânea pode ser tomado nesta ótica, como a “Apresentação 
do Menino Felipe ao Templo”, semelhante a Jesus, levado por Maria e José ao Templo de 
Jerusalém ao ouvirem a profecia de Simeão sobre o menino, Simeão que era tido como um 
homem justo e piedoso teria recebido a promessa de que não morreria antes de conhecer o 
messias, ao ver Jesus, Maria e José no Templo, Simeão pronunciou (Lc 2,29-35): 

 
Agora, Senhor, podeis deixar ir em paz vosso servo, conforme vossa palavra, porque 
meus olhos viram vossa Salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para 
iluminar as nações e glória de Israel vosso povo. Seu pai e sua mãe estavam 
maravilhados com as coisas que dele se diziam. Simeão os abençoou e disse a Maria, sua 
mãe: “Este menino vai causar a queda e a elevação de muitos em Jerusalém; ele será um 
sinal de contradição, a ti própria, uma espada te traspassará a alma, para que se revelem 
os pensamentos de muitos corações”.  
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 A Coletânea, na construção da imagem do fundador enquanto messias prometido da 
causa da educação une imaginação e memória em um esforço de reinventar o passado, recriar a 
sua infância como modelo de superação e otimismo. Em tal movimento os escritos oficiais da 
CNEC soerguem o Sítio Barra do Pedro em Picuí como a nova Belém, sendo Elias Gomes e 
Maria da Conceição o novo casal da Sagrada Família. 

 O nascimento do menino Felipe é revestido de uma esfera mística na história oficial do 
movimento, “sinal da missão salvífica que iria abraçar em defesa da educação dos menores”, o 
que demonstra a influência do pensamento cristão católico na organização da instituição fundada 
por Felipe Tiago Gomes, as terminologias associadas ao fundador da CNEC e aos seus 
seguidores em sua maioria estão inseridas nesse universo bíblico, de “Povo Eleito”, “Missão”, 
“Messias” e “Santo”.  
 Em um exercício de construção de um discursos e imagens que retratassem a soberania 
da Campanha, seu fundador será heroicizado desde o nascimento. Sua família foi elevada ao 
status da “Família Sagrada de Nazaré”. De um “berço humilde”, na zona rural de um município 
do interior da Paraíba, marcado pela Seca e pelo descaso do poder público, nasce aquele que aos 
olhos da Coletânea revolucionaria a educação básica no país.   
 A vida de Felipe Tiago Gomes, sofreu no processo de construção de uma memória 
histórico educacional da entidade, a partir das suas contribuições na composição da publicação, 
como também do dialogo com os escritos de seus interlocutores um processo de 
espetacularização, a vida do idealizador da instituição foi espetacularizada, visando assim reserva-
lhe status de líder, homem disposto ao serviço e a causa da educação na história oficial da CNEC, 
que por ele foi produzida e endossada ao lado dos demais autores e dos organizadores da 
publicação.  
 Nesse exercício de apego ao lugar de autoridade elaborado pelo criador da entidade e 
reforçado nas relações discursivas postas na publicação, para as professoras Silvia Tavares da 
Silva e Wandrya dos Santos:  

 
Felipe Tiago Gomes é o narrador que vai relatando a experiência da CNEC, mas que 
do mesmo tempo, é posto como personagem principal, o responsável pelos caminhos 
traçados pela CNEC e, assim, vai dando sentido à sua própria experiência (SILVA & 
SANTOS, 2018, p.06).  

  
Os traços públicos, os traços de sua atividade política, de sua personalidade como um 

menino que “não dava trabalho”, “inteligente”, “calmo” o contexto de sua vida familiar, a gênese 
do fundador da CNEC no Sítio Barra do Pedro, seu processo de criação, elaborou aliado à 
memória um universo imaginário em torno da sua imagem, as virtudes encontradas no seio 
familiar possibilitaram ao menino construir a história que construiu. A publicação produziu assim 
uma versão da história da instituição e da vida de seu fundador como se fosse uma verdade posta 
desde sempre.  

Felipe Tiago Gomes caracteriza o perfil do aluno ideal, desde cedo demonstrou dedicação 
aos estudos, teria renunciado a coisas de crianças para se dedicar a leitura, assumindo suas 
responsabilidades, ao trazer a imagem do idealizador do movimento enquanto o aluno ideal, 
esperava-se que seu exemplo fosse seguido pelas comunidades escolares Cenecistas, que seus 
alunos, professores e demais membros das comunidades escolares, também fossem, alunos ideais. 

Os Cenecistas seriam o “Povo Eleito”, guiado por seu grande líder que não seria 
unicamente o líder de uma Campanha Educacional a fundar escolas para os jovens carentes, as 
escolas da CNEC, na ótica dos escritos oficias da Rede, seriam verdadeiros templos a 
professarem a “religião Felipina”. O criador da entidade seria o líder de uma religião, o 
Cenecismo, por ele defendido, enquanto uma doutrina de “aperfeiçoamento físico, moral e 
intelectual”. Tal qual Felipe e Tiago os apóstolos de Jesus Cristo, Felipe Tiago Gomes reuniria 
todas as virtudes apostólicas, sendo constituído enquanto herói máximo da História da instituição 
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a qual fundou, “tornou-se apóstolo da luz, a fim de banir as trevas da Terra de santa Cruz” 
(PATRIOTA, 1994, v.II, 350), segundo Dimas Guedes Patriota ao narrar à história da CNEC.   

Desse modo, ao concluir o Ensino Secundário no Colégio Diocesano Pio XI, não 
enxergou alternativas para continuar os estudos, porém segundo o mesmo coloca na Coletânea, 
sua trajetória parecia “escrever-se como um destino determinado, sua caminhada tinha um fim 
anunciado desde o início dos tempos”, como os profetas, o idealizador a entidade roga para si a 
imagem de escolhido, que tudo concorreu para que fundasse a Campanha. Relata desse modo, o 
momento em que concluiu o Ginásio no Pio XI:  

 
Ao término do Ginásio, fui abalado com a morte de minha mãe. Para a colação de grau, 
festa importante, não tive roupa. Triste, voltei a Picuí, certo de que não teria condições 
de continuar os estudos por falta de recursos. Minha vontade era fazer Direito, que só 
existia no Recife. Emprego, nem sonhando. O que existia como possibilidade era a 
volta à lavoura, viver no tormento da vida de agricultor, seguir os meus antepassados, 
agora mais pobres ainda, pela perda de minha mãe, grande lutadora. Deus, porém, 
ouviu-me as súplicas e tocou o coração do Juiz de Direito, Doutor José Saldanha, que 
sentindo minha aflição, falou com o Doutor Morais, dentista, com parentes no Recife. 
E lá fui eu, depois da coleta de algum dinheiro entre parentes (GOMES, v.I, 1994, 
p.31).  
 

 Mais uma vez, em um exercício de produção de uma memória autobiográfica, o criador 
da instituição busca reforçar sua imagem como “homem pobre” que sofreu com as dificuldades 
provenientes da seca, na produção discursiva do fundador da entidade o Nordeste, é o Nordeste 
das secas, produzido por Marinês, Luiz Gonzaga e toda uma cultura popular que vai da música a 
literatura.   

O Nordeste que dependia do apoio paternal do Estado para subsistência dos agricultores, 
tal discurso era fundamental ser reproduzido pela Rede Cenecista, dado que suas escolas, 
espalhadas pelo interior da região, dependiam dos subsídios do Estado para sobrevivência, e 
defender o Nordeste como uma “região pobre e sofrida”, gerava dividendos para a instituição, 
esse mesmo discurso foi apresentando de forma uniforme e homogênea na publicação.  

O impresso assim tece a narrativa do menino que mesmo com as dificuldades 
provenientes da pobreza material e das dificuldades vividas com a perda de sua matriarca, 
sacrifica todas essas dores, em “prol de seu sonho maior”, continuar a estudar. Buscar uma vida 
melhor diferente daquela que tiveram seus antepassados. O idealizador da CNEC, com a ajuda de 
amigos consegue mudar-se para o Recife, e com a declaração de pobreza fazer a matrícula no 
Ginásio Pernambucano, pois segundo os escritos da CNEC, nem os valores referentes à 
matrícula poderia arcar.  
 Na narrativa produzida na publicação a imagem do fundador da Campanha vai 
adquirindo o caráter de “símbolo máximo”, sua história de vida deve inspirar e gestar exemplos, a 
Campanha Nacional de Escolas da Comunidade, enquanto entidade se cerca de sentidos, 
símbolos que legitimem suas ações e garantam a unidade da Rede e a preservação de uma 
memória histórica e educacional oficial, busca-se produzir em torno de seu fundador uma 
comunidade emocional, objetivando criar, como também fortalecer os mitos ligados a sua 
trajetória de vida (ANDRADE, 2014), que vão desde a forma como sua família é representada, 
como também seus traços de personalidade, que ofereceriam recursos para um melhor 
conhecimento da própria história da Campanha Nacional de Escolas da Comunidade. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 Diante de todas as homenagens prestadas ao fundador da Campanha, entre todos os 
discursos ligados a sua história de vida e a construção de sua imagem como símbolo máximo da 
instituição, o fundador se “reveste de modéstia”, ao mesmo tempo em que não rejeita as 
homenagens que a ele são prestadas. Há em seus escritos um princípio de modéstia no sentido de 
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não buscar parecer vaidoso, ou arrogante, traços personalísticos que não contribuiriam a sua 
imagem enquanto fundador da Campanha, mas que ao mesmo tempo se configuram em 
exaltação de sua imagem na entidade. 

Logo, pode-se observar que ao invés de ser um “homem humildade”, que não gostava de 
se vangloriar, talvez se identifique na publicação o esforço narcisístico do fundador da instituição 
em produzir uma imagem desejada de sua figura para a memória oficial da Rede. Tal movimento 
parte do próprio fundador, como também do grupo dos seus “escolhidos”, que formam uma 
comunidade interpretativa em torno da vida do personagem e sua relação com a CNEC.  
  A Coletânea ao tratar do fundador, atuou no sentido de controlar os discursos ligados à 
sua imagem, defender tal imagem de contradições e imperfeiçoes e reafirmar sua história, num 
intuito de atender as necessidades de reafirmação da identidade institucional da entidade.  Sabe-se 
que todo discurso não é neutro, mas em vez disso, são carregados de significação e 
intencionalidade por aqueles que o formularam (MAIOR JÚNIOR et al, 2014), a Coletânea atuou 
assim na instituição de saberes e verdades sobre a Rede, como também sobre o seu idealizador, 
produziu enunciados e lugares de inclusão e interdição, pretendeu atuar na produção de uma 
“essência da instituição” propagada em seu discurso oficial, a partir do testemunho elaborado 
para seu fundador.  
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DE REI DO BAIÃO A PEDREIRO – LIVRE: UM ESTUDO SOBRE AS RELAÇÕES 
DA MAÇONARIA NA VIDA E OBRA DE LUIZ GONZAGA A PARTIR DE SUAS 

BIOGRAFIAS 
José Cunha Lima1 

 
Resumo: O tema central deste trabalho é estudar a relação entre o cantor e compositor: Luiz 
Gonzaga e a maçonaria, a partir de estudos biográficos, bibliográficos e produções sobre a 
irmandade que foram realizadas, discutidas e publicadas acerca do assunto ora posto em foco. Os 
objetivos específicos pretendem discernir sobre as influências filosóficas da maçonaria na obra 
musical e compreender as realizações filantrópicas na vida social do Rei do Baião. 
Metodologicamente, segundo Gil (2009), a pesquisa que vamos realizar é de caráter descritiva e 
qualitativa. Tendo por finalidade possibilitar a melhor familiarização a respeito do objeto 
estudado, provocando a construção de hipóteses e permitindo a delimitação de uma temática e de 
seus objetivos, tornando o problema mais explícito a partir de bibliográficas e pesquisa 
documental. Em geral, envolve levantamento bibliográfico. Para tanto, utiliza-se como referencial 
teórico, os seguintes autores: Albuquerque (1998), Barata (1999) e Colussi (1998 e 2002) nos 
conceitos maçônicos, e Dreyfus (2012), Echeverria (2006) e Oliveira (1991) nos conhecimentos 
biográficos. 
 
Palavras-chave: Luiz Gonzaga. Maçonaria. Biografia. 
 
INTRODUÇÃO 
  

Partindo do princípio que a maçonaria é um assunto instigante ao longo da história, e ao 
mesmo tempo temida e respeitada, a irmandade já reuniu os vários segmentos sociais. A 
organização provoca a admiração das pessoas que conhecem suas realizações filantrópicas e 
filosóficas. Entretanto, para alguns é vista com desconfiança, isso desde os seus primeiros atos 
constitutivos até os dias de hoje. 

Para Albuquerque (1998) a maçonaria é uma associação universal de homens livres e de 
bons costumes cultivando entre si a justiça social, permeados pelos princípios da liberdade, 
democracia e igualdade, aperfeiçoamento intelectual e fraternidade. Segundo Castellani (2007) os 
maçons estruturam-se em células autónomas, todas iguais em direitos e honras, e independentes 
entre si, e reúnem-se nas designadas oficinas ou lojas. Trata-se de uma obediência iniciática, 
filosófica, filantrópica e educativa.  

Segundo Albuquerque (1998) a sua atuação a partir de 1717 é considerada significativa, 
pois contribuiu com sua filosofia para a construção da história de forma reservada. Foi assim nos 
momentos onde a mesma teve necessidade de intervir, quer através da instituição ou de seus 
participantes. Tanto é realidade que, na história da política brasileira, autores como Aslan (1980), 
Colussi (2002) e Barata (1999) defendem a ideia de que a maçonaria teve relevante participação 
nas lutas pela emancipação política, principalmente na Proclamação da Independência do Brasil 
(1822).  

                                                           
1 José Cunha Lima é professor de História do Ensino Fundamental no município de Araruna – PB, e mestrando do 
Programa de Pós Graduação em História da UFPB. 
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A maçonaria contribui para a sociedade, influenciando todos que participam dessa 
instituição. Assim, o tema objeto de análise deste trabalho será a relação da maçonaria na vida e 
na obra do cantor e compositor: Luiz Gonzaga, um dos seus pedreiros-livres, (expressão dada aos 
que participam da irmandade). Costa e Medeiros (2011, p. 88) dizem que Gonzaga “chegou até 
ao grau de Mestre Maçom”. Por isso, emerge a importância da presente pesquisa, principalmente 
para preencher a lacuna na biografia do Rei do Baião.  

A inexistência de estudos mais aprofundados sobre Luiz Gonzaga e a maçonaria é a 
inspiração principal deste trabalho. Pois realizando a leitura em Dreyfus (2012), Echeverria 
(2006), Ângelo (1990 e 2006), e Oliveira (1991) principais biografias do Rei do Baião, pouco ou 
quase nada foi escrito sobre essa relação e suas contribuições para a vida e a obra do músico. 
Existindo, portanto, uma lacuna na construção de sua biografia, e também na história dos 
maçons famosos do país. 
 
LUIZ GONZAGA SÍNTESE BIOGRÁFICA 
 

Segundo Lima (2008) Luiz Gonzaga do Nascimento nasceu em 13 de dezembro do ano 
de 1912, na fazenda Caiçara, Chapada do Araripe, município de Exu no Estado de Pernambuco. 
Era o segundo filho do total de nove de Januário José dos Santos e Ana Batista de Jesus 
(Santana). A mãe trabalhava na roça, fiava corda e tecia rede, para serem vendidas na feira da 
cidade. O pai era agricultor arrendatário, e em oportunidades festivas tocava sanfona pela região 
circunvizinha, além de consertar o instrumento. 

 
Até na escolha do nome, Gonzaga foi diferente dos oitos irmãos. Deveria se chamar 
Januário, sobrenome do pai, mas um fato impediu que isto acontecesse naquela 
madrugada de muito calor. O sanfoneiro foi para o terreiro da casa, onde soprava o que 
vinha do sovaco da serra. Correu um “Zelação4” pelo céu – estrela de luz cadente – o 
velho toma um susto – Santana dá a luz e o marido destamboca um tiro de garruncha 
para o ar, anunciando que o filho nascera. (OLIVEIRA, 1991, p. 15) 

 
 

Sem fugir das características tradicionais do nordeste; em que o latifúndio predomina de 
modo muito arcaico, transformando as terras numa instituição política e social. Nesta região há 
uma religiosidade muito arraigada. Como era tradicional, o dono da terra e a sua esposa tornam-
se os padrinhos dos filhos de quem mora ou trabalha em sua propriedade, sendo, o coronel João 
Moreira de Alencar e a sua esposa Maria Florinda de Alencar aceitam serem os padrinhos do 
recém-nascido Luiz Gonzaga. 

 
Batizado na matriz de Exu no dia 5 de Janeiro de 1912, o padre, José Fernandes de 
Medeiros, sugeriu chamar o menino Luiz por ter nascido no dia de Santa Luzia, 
Gonzaga, por que o nome completo de São Luiz era Luiz Gonzaga, e Nascimento, por 
que dezembro é o mês do nascimento de Jesus porque dezembro é o mês do 
nascimento de Jesus. (DREYFUS, 1996, p. 31) 

 

Gonzaga desde menino ajudava o pai na oficina de sanfonas, em contra partida Januário 
ia ensinando o ofício de sanfoneiro que era prestigiado na região e a família incentivavam o gosto 
pela música, os outros irmãos também enveredaram-se pela carreira musical. Todavia, não 
atingiram o sucesso de Gonzaga.  

Em 1930, saiu de casa e foi se alistar no exército em Fortaleza (Ceará). Ele ainda não 
possuía a idade mínima, mas mesmo assim, foi aceito no 23º Batalhão de Caçadores, devido à 
demanda por soldados, em plena Revolução de 1930. “Sua entrada para o Exército não foi 
motivada por motivos ideológicos, mas por vontade de ser independente em relação aos pais. Se 
deu muito bem no Exército” (VIANNA, 1998, p. 48).  

Após um ano no exército, optou por permanecer mais tempo, ficando por quase uma 
década, com isso viajou pelo Brasil em serviço. Quando saiu do serviço militar já era Cabo e 



 

e-ISSN: 2359-2796, v. 18, n. 1, 2018. XVIII Encontro Estadual de História – ANPUH-PB 

 

802 

servia em Minas Gerias. Fez parte do 12º Regimento de Infantaria, depois engajou-se no 11º 
Batalhão de Caçadores de São João Del-rei, onde transformou-se no corneteiro 122, o “bico de 
aço”.  

Mas nos idos da década de 1930, havia uma lei que dizia; que o serviço militar tinha um 
tempo pré-determinado de dez anos. Por isso, Gonzaga saiu do Exército em 1939. Quando 
deixou as Forças Armadas estava em São João Del-rei, e resolveu partir para o Rio de Janeiro, 
com o intuito de retornar ao “Norte” de navio. Enquanto aguardava a embarcação foi conhecer a 
“Cidade Maravilhosa”, capital do Brasil. A noite ia para a Cidade Nova (berço do samba no início 
do século XX), o bairro visitado era a Rua Júlio do Carmo, vulgarmente conhecido como 
“mangue”, frequentavam o espaço: beberrões, soldados, marinheiros, boêmios, malandros, 
estivadores, prostitutas, músicos, entre outros. “A maioria dos bares tinha seu conjunto, e o 
músico que não conseguia ponto num deles tocava na calçada mesmo. Luiz Gonzaga decidiu 
ficar e ganhar a vida com sua sanfona Horner branca de oitenta baixos” (VIANNA, 1998, p. 49). 

Luiz começou tocando na calçada, e logo foi chamando a atenção dos frequentadores. 
Em volta dele sempre havia muita gente escutando os acentos de alegres de sua sanfona. Sendo 
com isso chamado para tocar nos bares do “mangue” e nos cabarés da Lapa 

 
Luiz Gonzaga chegou ao Rio depois de uma experiência de quase uma década de 
disciplina no Exército. Logo se integrou ao mercado de trabalho no mundo da musica, 
e em muito pouco tempo foi reconhecido como artista de talento, afirmando 
identidade própria na história da musica brasileira. (VIANNA, 1998, p. 50) 

 

No início da carreira, Luiz tocava as musicas que faziam sucesso como: tangos, fados, 
valsas, foxtrotes e blues. Acumulando certa quantia em dinheiro para comprar uma nova sanfona 
agora com cento e vinte baixos. Logo foi tentar a sorte nos programas de calouros das emissoras 
de rádio, obtendo sempre notas baixas.   

Mas determinada vez ele tocou uma música inspirada no folclore nordestino, sendo bem 
aceita pelo público presente no programa, por isso, acabou tirando nota 5 no programa de Ary 
Barroso, ganhando o prêmio de 15 mil réis. Logo depois foi convidado a trabalhar na Rádio Tupi, 
em um programa de músicas regionais. Ganhava pouco no trabalho, mas fazia o seu nome, pois 
o rádio era o grande aparelho de difusão na primeira metade do século XX. 

Segundo Lima (2008, p. 35) “Na década de 1940, Gonzaga começou a gravar pela RCA 
Victor como artista, tocando instrumentalmente com o rótulo de „xamego‟, mas na verdade o 
ritmo se aproximava muito do choro e do tango”. Mas mesmo assim, o público conhecia a marca 
da sanfona de Luiz e o seu estilo dançante. Passou a tocar em clubes, cinemas e novos programas 
de rádio. Mas somente em 1945, ele conseguiu gravar as primeiras músicas como cantor.   

A partir daí, surge Luiz Gonzaga um artista completo, pois era instrumentista, compositor 
e intérprete. Lançou com enorme sucesso “Dezessete e setecentos” composição sua com Miguel 
Lima. Com o sucesso tocando em todas as emissoras do “sul” (como era conhecido o sudeste) 
resolveu viajar para o “norte” (como era conhecido o nordeste), primeiro para rever os pais, que 
não os viam a cerca de 15 anos, e depois para difundir as suas músicas. Foi recebido com grandes 
homenagens por onde passou, pois seu sucesso já havia chegado há muito tempo a estes lugares 
por meio das rádios retransmissoras.  

De volta ao Rio de Janeiro, em 1946 aconteceu um marco na carreira do artista, foi a 
parceria com o advogado cearense Humberto Cavalcanti Teixeira. Juntos passaram a narrar em 
suas composições à temática sertaneja, ou seja, nordestina, dos retirantes que buscam uma 
melhor oportunidade nas cidades “sulistas”, mas que querem voltar ao torrão natal. 

A princípio fizeram sucesso com a música “Baião”, que deu origem a um novo gênero 
musical, com ritmo “sertanejo”, agora sendo dançado nos centros urbanos.  Mas, o grande 
sucesso da dupla Luiz e Humberto foi lançado em 1947, era a música “Asa Branca”, fruto da 
musica folclórica do repertorio tradicional do sertão nordestino, com nova letra e uma melodia 
melhor trabalhada e definida, transformando-se num tipo de hino do nordeste. 
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A música de Gonzaga, ao trazer à tona a experiência deste povo pobre, ao buscar 
afirmar o que considera “uma cultura marginalizada”, mais do que reproduzir uma 
visão tradicional camponesa, ajuda esta cultura a se atualizar, reafirmar-se em outro 
nível. (...). Mais do que um fenômeno de resistência cultural, a música de Gonzaga 
participa da atualização de todo o arquivo cultural do migrante diante das novas 
condições sociais que enfrenta nas grandes cidades. O Nordeste de Gonzaga é criado 
para realimentar a memória do migrante. (...). O que marginalizou a música feita por 
Gonzaga foi ter se identificado como uma música regional, como expressão de uma 
região que era vista como o espaço atrasado, fora de moda, do país, região 
marginalizada pela própria forma como se desenvolveu a economia de país e como foi 
gestada discursivamente. (...). O sucesso de suas músicas entre os migrantes participa da 
própria solidificação de uma identidade regional entre indivíduos que são igualmente 
marcados nestas grandes cidades, por estereótipos (...) “falando o mesmo sotaque”, 
tendo os mesmos gostos, costumes e valores, o que não ocorria quando estavam na 
própria região. Mais do que agir no consciente de seus ouvintes, as canções 
gonzagueanas mexiam com o inconsciente desses nordestinos em transmutação nas 
grandes cidades. A sensação sonora presente traz pedaços de passado, cruza tempos e 
espaços, fazendo o Nordeste surgir no Sul. (ALBUQUERQUE JR, 2001, p. 159/160)  

 

Segundo Vianna (1998) em meados da década de 50 a carreira de Luiz, que estava em 
ascensão nas capitais, sobretudo na capital do país, sofreu um marcante declínio. Ele se voltou 
para o sertão e interior do país em excursões patrocinadas por fabricantes e comerciantes 
interessados em divulgar seus produtos. Isso aconteceu a partir da eleição de Juscelino 
Kubitschek, em 1956, significou, com isso, o fim de um projeto de Brasil iniciado com Vargas e o 
iniciou de uma “nova época” para um Brasil que deveria se urbanizar, se industrializar, se 
internacionalizar, cresce cinquenta anos em cinco. Uma nova capital fora construída; a música em 
voga era a bossa nova; cresceu a produção e importações de novidades como a televisão e 
automóveis.  

E no Brasil de JK havia pouco espaço para o folclore e as culturas regionais na cultura de 
massa, pois contrastavam com a idéia de progresso nacional. “Nesse momento Luiz Gonzaga 
passou a gravar pouco; o baião, cuja cultura transcendia classes, ficou marginalizado e restrito a 
poucos programas de rádio, pois virou signo de um país rural que precisava se modernizar”. 
(VIANNA, 1998, p. 60/61) 

No final da década de 1970, o “Rei do Baião” voltou a produzir muito, e a ser consagrado 
novamente pela classe média brasileira. Pois apareceu sendo a influência de cantores como: Alceu 
Valença, Fagner, Belchior, Morais Moreira, Geraldo Azevedo, Elba e Zé Ramalho, e de certa 
forma Raul Seixas; que eram os nomes da música regional nordestina. Nesse período Luiz 
organizou a Ação Contra a Seca no Nordeste, realizando grandes eventos para arrecadar fundos 
para auxiliar aos flagelados das intempéries climáticas que assolam a nossa região. No principio 
da década de 80, Gonzaga com 70 anos, adquiriu um novo apelido “Gonzagão”. Continuou 
realizando seus sonhos: o primeiro tocou para o Papa João Paulo II,  que visitava o nordeste, 
apresentando para Karol Wojtyla, as músicas “Asa Branca” e “Obrigado João Paulo.” O segundo 
sonho foi concretizar medidas de ajuda aos municípios sertanejos do Pernambuco, através do 
Projeto Asa Branca, muito influenciado pelos ensinamentos da maçonaria. 
 
LUIZ GONZAGA E A MAÇONARIA 
  

Segundo Vidal (2006) a Maçonaria é uma instituição universalista, filosófica, espiritualista 
e humanitária, fundamentada nos conceitos de liberdade, igualdade, fraternidade, paz, justiça e 
democracia. Sendo que é universalista por ter potências e/ou lojas espalhadas por todo o mundo 
que seguem um mesmo padrão de regras; filosófica, por procurar aperfeiçoar aquele que já tem 
princípios, para que se torne uma pessoa melhor; espiritualista, pois todo membro deve acreditar 
em um ser maior, denominado “Grande Arquiteto do Universo”, independente da religião; e 
humanitária por estimularem a solidariedade. Corroborando esse pensamento Farias nos diz: 
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A Maçonaria é uma instituição de homens sábios e virtuosos, ligados por deveres de 
fraternidade e que se consideram irmãos entre si para viverem em perfeita igualdade e 
concorrerem pelo exemplo e pela prática das virtudes a fim de esclarecer os homens e 
prepará-los para a emancipação progressiva e pacífica da humanidade. (FARIAS, 1996, 
p. 109) 

 

E na Loja Paranapuã da Ordem do Grande Oriente, no Rio de Janeiro, Luiz Gonzaga, 
encontrou um espaço para seu sonho de harmonia e generosidade, ao qual permaneceu fiel até o 
fim de sua vida. “Como maçom, ele batalhou para dar o conforto da moderna – estrada de 
asfalto, telefone, luz e escola – a Miguel Pereira2. E mais tarde, ele faria muito pelo Exu, através 
do apoio dos maçons”. (DREYFUS, 2012, p. 231). 

Segundo Echeverria, Gonzaga era um maçom convicto, raramente praticante pelas 
condições de vida que levava, tinha um grande respeito pela Maçonaria e grande admiração por 
seus irmãos. “Em Exu, instalamos uma loja com o nome Loja Maçônica Luiz Gonzaga número 
59 e que tinha a honra de ser seu venerável mestre” (ECHEVERRIA, 2006, p. 276). 

Observando as principais biografias do Rei do Baião, observa-se que o principal motivo 
para Luiz Gonzaga fazer parte da irmandade foi ajudar o próximo. Como narra Dreyfus: 

 
Vez por outra era convidado por maçons e senti interesse pela maçonaria sem saber o 
que era. Me aconselharam, então, a ler uns livros para eu ir informando. E por aí fiquei 
sabendo que a melhor forma para entrar na maçonaria era ser indicado por alguém. E 
assim eu fui, em determinado momento, procurado por um vizinho meu lá no Rio, um 
professor que tinha uma escola particular para menino pobre. E eu me apaixonei pelo 
trabalho dele. Nessa altura, eu já estava entusiasmado. Depois eles falaram da 
irmandade, da ordem, e eu fui sentindo que a maçonaria era um grupo de irmãos 
trabalhando pelos pobres, pelo bem-estar dos menos favorecidos. Coisa que se 
encaixava bem com a minha vida. Por aí, esse cidadão me indicou para a loja da Ilha do 
Governador, onde eu morava. Eu fiquei muito feliz porque, de repente, eu, que não 
tinha irmãos maçônicos. Mas não deu pra fazer carreira. Não me sentia à vontade nessa 
coisa de falar, escutar, escutar, discutir, ouvir, perguntar. Eu passei então a me dedicar à 
loja fazendo benefícios. Mesmo assim, cheguei ao terceiro grau. Na escala ascendente 
da maçonaria, são 33. (DREYFUS, 2012, p. 230-231). 
 

A primeira controversa começa por aí, por exemplo, os biógrafos dão informações 
diferentes de quando Gonzaga tornou-se membro. Para Ângelo (1990, p. 23 e 2006, p. 43) foi em 
1961 que ele entra para a maçonaria, Costa e Medeiros (2011, p. 88) corroboram essa informação. 
Já para Echeverria: 

 
Entrou na Maçonaria em 1963. Foi indicado para a loja da Ilha do Governador, onde 
morava. Chegou ao terceiro grau dos 33. Como maçom, batalhou para conseguir 
estrada de asfalto, telefone, luz e escola para Miguel Pereira. Em 1964, um sonho antigo 
foi realizado: a compra de um terreno em Exu. (ECHEVERRIA, 2006, p. 125) 

 

Entretanto para o maçom Abílio Neto (2012) “Luiz Gonzaga é Iniciado, na Maçonaria, 
na ARLS.‟. (Augusta e Respeitável Loja Simbólica) “Paranapuan” Nº: 1477, do Grande Oriente 
do Brasil, Or.‟. (Oriente) da Ilha do Governador/RJ, do Rito Moderno” ou “Francês”. Aprendiz 
Maçom: em 03 de abril de 1971. Tendo como seu “padrinho” o Irmão Florentino Guimarães, 
membro do quadro da Loja Paranapuan. Grau de Companheiro Maçom: Elevado em 14 de 
dezembro de 1972. Grau de Mestre Maçom: Exaltado em 05 de dezembro de 1973. 

Segundo as biografias já produzidas, a generosidade do sanfoneiro do Araripe ficou 
famosa. Luiz Gonzaga sentia uma necessidade vital de resolver os problemas de todos, de ajudar 

                                                           
2 Miguel Pereira é um município brasileiro do estado do Rio de Janeiro, Região Sudeste do país. Fonte: Prefeitura 
Municipal de Miguel Pereira. Disponível em: http://www.pmmp.rj.gov.br/historia.php. Acesso em 09 de março de 
2018. 

http://www.pmmp.rj.gov.br/historia.php
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quem precisasse, de distribuir dinheiro, sanfonas, casa e comida. Na verdade, Gonzaga gostava de 
ajudar a todo mundo. Participou de várias campanhas em prol dos flagelados da seca e das 
enchentes no Nordeste brasileiro. “Até uma fundação, Fundação Vovô Januário (fundou com a 
ajuda da maçonaria), ele fundou na segunda metade dos anos de 1980 para ajudar as mulheres 
judiadas pela Natureza e pelos homens. Ajudou o quanto pôde, de criança a adultos”. 
(ÂNGELO, 2006, p. 32). Conforme a narrativa de Echeverria:  

 
Estava no Rio quando morreu seu pai, Januário, aos 90 anos. Motivado pela notícia e a 
tristeza da perda, ensaiou uma nova volta à cidade de Exu. Sensibilizado com o 
sofrimento do povo da cidade que enfrentava novamente problemas com a seca, 
envolveu-se com a questão do abastecimento de água na cidade e criou a Fundação 
Vovô Januário, que, em princípio, tinha como missão ajudar as mulheres de Exu. Para 
viabilizar a fundação, administrada pelos maçons da cidade, e arrecadar dinheiro para 
seu funcionamento, Gonzaga promoveria shows beneficentes com a participação de 
artistas como Chico Buarque, Gilberto Gil, Fagner, Gonzaguinha, João Bosco, João do 
Valle, Sivuca e Elba Ramalho. (ECHEVERRIA, 2006, p. 208 - 209). 

 
Para viabilizar a Fundação, administrada pelos maçons da cidade, e arrecadar dinheiro 

para seu funcionamento, Gonzaga promovia show beneficentes, com a participação de artistas 
como Chico Buarque. (DREYFUS, 2012, p. 294-295) 

Além de participar de todas as iniciativas em benefício dos flagelados, por conta própria – 
e com o apoio da maçonaria – ele fez campanhas, arrecadou dinheiro, batalhou no Brasil inteiro 
por mantimentos, comida e remédio. Durante oito meses, trabalhou só para trazer comida para o 
Exu e o Nordeste. Fez show em cima de show sem ganhar um tostão para ele: todos os cachês 
eram para o povo. Envolveu-se até com o problema de abastecimento d‟água de Exu. 
(DREYFUS, 2012, p. 294). 

Gonzaga tentava resolver seus problemas administrativos e concretizar os sonhos que o 
mobilizavam então: abrir uma loja maçônica no Exu. (DREYFUS, 2012, p. 20). 

 
Pelas asas-brancas Gonzaga nada obteve de fato. Mas pôde consolar-se um pouco ao 
conseguir, no fim dos anos 70, que fossem enfim implantados, no Exu, a televisão e o 
telefone, e construído o trecho da BR Asa Branca entre Ouricuri e a divisa com o 
Ceará. Na época, o artista se empenhava também na abertura de uma loja maçônica no 
Exu, onde prometia se instalar definitivamente. Mas Gonzaga nunca se instalou 
definitivamente em lugar nenhum, a não ser no carro que o levava pelas estradas do 
brasil, de um show para outro. Contudo, prontinha, esperava-o a casa grande, com uma 
linda acácia amarela plantada na frente e os devidos símbolos maçônicos esculpidos na 
fachada, um viveiro gigante cheio de asas-brancas (!!!) no terraço e uma antena 
parabólica no quintal. (DREYFUS, 2012, p. 280). 

 

Como disse Ângelo (2006, p. 141), em 1982, o Rei do Baião lançou a música “Acácia 
Amarela”, considerada por muitos o hino da maçonaria brasileira. Entretanto, os biógrafos não 
explicam as motivações da canção.  

Dreyfus faz uma referência a canção a partir de uma viagem que Gonzaga fez a França e 
estava esculpido no muro de uma escola: liberté, Egalité, Fraternité (os ideais da Revolução 
Francesa). “Essa França é grande mesmo. Isso é uma frase maçônica e eu de cara com isso. 
Estou em casa mesmo.” Justamente, na mala, “Luiz Gonzaga trouxera o novo LP, Eterno 
Cantador, no qual gravara „Acácia Amarela‟, homenagem à maçonaria, com letra de sua própria 
autoria”. (DREYFUS, 2012, p. 297- 299). 

Abílio Neto (2012) corrobora a ideia dizendo que Acácia Amarela é uma composição 
maçônica. A música “Acácia Amarela” nasceu em 1981. Além de cantar o Nordeste, Luiz 
Gonzaga homenageia com esta música a grande família justa e perfeita. Luiz Gonzaga era 
maçom, e fez essa melodia para a Maçonaria, elaborou a letra e o tema musical. O Irmão Orlando 
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Silveira3 deu algumas sugestões e harmonizou a melodia. Concluído o trabalho, a gravação foi 
feita em 1982, e incluída no elenco do CD (na verdade, LP) “Eterno Cantador”, da etiqueta 
RCA-Victor. Na sequência a letra música. 

 
Acácia Amarela4 

Composição: Luiz Gonzaga e Orlando Silveira 

 
Ela é tão linda é tão bela 

Aquela acácia amarela 
Que a minha casa tem 

Aquela casa direita 
Que é tão justa e perfeita 

Onde eu me sinto tão bem 
 

Sou um feliz operário 
Onde aumento de salário 

Não tem luta nem discórdia 
Ali o mal é submerso 

E o Grande Arquiteto do Universo 
É harmonia, é concórdia 
É harmonia, é concórdia 

 
De acordo com Castellani (1989), no Egito antigo, as acácias eram árvores sagradas e 

tinham o nome hieroglífico de shen; na Fraternidade Rosa-Cruz, ensina-se que a acácia foi a 
madeira usada na confecção da cruz em que Jesus foi executado; segundo o Tabernáculo 
hebraico, eram feitos de madeira de acácia: A Arca da Aliança (Êxodos, 25 – 10), a mesa dos pães 
propiciais (Êxodo, 25 – 23) e o altar dos holocaustos (Êxodo, 27 – 1), na versão da bíblia a acácia 
é substituída pelo pau de cetim.  

Segundo Abílio Neto (2012) Na maçonaria, a acácia, além de ser o símbolo da Grande 
Iniciação, representa, também, a pureza e a imortalidade, além de ser o símbolo da ressurreição, 
por influência da tradição mística dos árabes e dos hebreus. 

Na fase final da vida o Rei do Baião só comparecia as reuniões se fosse acompanhado, 
principalmente por sua produtora Bia Aydar, “ele ia à Maçonaria e eu não podia entrar nas 
reuniões. Ficava horas esperando o seu Luiz acabar a reunião para voltar ao hotel”. 
(ECHEVERRIA, 2006, p. 269). 

Os livros escritos até agora a exemplo de Dreyfus, Echeverria (2006) e Oliveira (1991), 
descrevem a participação da irmandade no momento fúnebres de Luiz Gonzaga. Segundo 
Oliveira (1991) a maçonaria compareceu em peso. Entre as lojas presentes destacavam-se, pelo 
uniforme – paletó preto, avental, colar e chapéu -, a União e Justiça, Deus e Fraternidade de 
Ouricuri; Segredo, Força e União Picoense, de Picos, no Piauí; Cavaleiros Espartanos, de Juazeiro 

                                                           
3 Orlando Silveira Oliveira Silva, nasceu em 27 de maio de 1925 no município de Rincão – São Paulo e faleceu em 22 
de dezembro de 1993 no Rio de Janeiro. Formado em Direito, tem uma vivência mais de 45 anos na profissão de 
músico, sendo instrumentista, regente, arranjador, compositor e acordeonista. Foi iniciado em março de 1974 na 
Loja Adonai, Rio de Janeiro. Em 1951, foi levado por Luiz Gonzaga ao Rio de Janeiro, onde participou do Regional 
do Canhoto. Trabalhou de 1956 a 1976 na Gravadora Odeon, onde fez arranjos para artistas da gravadora, entre eles 
Elza Soares, Miltinho, Raul Seixas (No disco "Raulzito e os Panteras", de 1968), Marcos Valle, Clara Nunes e Elton 
Medeiros. Foi arranjador de Luiz Gonzaga em muitos discos, até o disco "70 Anos de Sanfona e Simpatia", lançado 
em 1983. Fez arranjos para Pixinguinha, Nelson Gonçalves, Beth Carvalho e muitos outros. Como músico, 
acompanhou vários artistas da MPB, entre eles Jacob do Bandolim, Altamiro Carrilho, Belchior e Chico Buarque. 
Ver Abílio Neto Luiz Gonzaga e a Maçonaria. 2012. Disponível em: 
http://www.overmundo.com.br/overblog/luiz-gonzaga-e-a-maconaria. Acesso em: 09 de março de 2018. 
4 Letra da música retirado do site Vagalume. Disponível em: https://www.vagalume.com.br/luiz-gonzaga/acacia-
amarela.html. Acesso em: 09 de março de 2018. 

http://www.overmundo.com.br/overblog/luiz-gonzaga-e-a-maconaria
https://www.vagalume.com.br/luiz-gonzaga/acacia-amarela.html
https://www.vagalume.com.br/luiz-gonzaga/acacia-amarela.html
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do Norte; Deus e Amor, do Crato; Força da Verdade, de Exu; Paranapaoma, Rio de Janeiro, da 
qual Gonzaga fazia parte; União e Progresso Cabroboense, de Cabrobó (PE); Luz, Amor e 
União, de Simões, no Piauí; Luz, Liberdade e Justiça, de Araripina (PE), e Loja Maçônica 
Domingos Martins, de Vitória, Espírito Santo, comandadas por Raimundo Honorato da Silva, 
Grão Mestre do Oriente de Pernambuco. (OLIVEIRA, 1991, p. 177). 

“Antes, na despedida final, houve um ritual dos maçons” (ÂNGELO, 2006, p. 139). De 
acordo com Gonzaguinha “o pessoal da Maçonaria me falou sobre o que deveria ser feito, 
concordei, afinal de contas, meu pai era maçom, e essas pessoas merecem todo o meu respeito” 
(ECHEVERRIA, 2006, p. 291). “Houve o ritual da Maçonaria, também bonito, as espadas 
tinindo, e lá fomos nós” (ECHEVERRRIA, 2006, p. 292). 

Segundo Gonzaguinha in Echeverria (2006, pp. 291-291) depois dos rituais todos os 
maçons quiseram subir no carro e ele não deixou. Pediu que fosse apenas o chefe da Maçonaria 
de Exu, Paulo Marconi, que era gerente do Banco do Brasil na cidade de Luiz Gonzaga e 
companheiro da loja maçônica. (ECHEVERRIA, 2006, p. 275).  

Após a morte de Gonzagão o magistrado Evani Estêvão de Barros, que é maçom, 
assinala que a Loja Força da Verdade, da qual Luiz Gonzaga fazia parte em Exu, por 
unanimidade da assembleia passou a chamar-se Loja Maçônica Luiz Gonzaga nº 59, em 
homenagem “a esse grande brasileiro de Exu”. É favorável à mudança do nome da cidade para 
“Asa Branca”, aves que Luiz criava no Parque e simboliza a paz e a esperança. (OLIVEIRA, 
1991, p. 84).  
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Luiz Gonzaga morreu no Recife - PE, em decorrência de câncer na próstata e 
osteoporose, “agravados seus males físicos, viajou para o Oriente Eterno na madrugada de 02 de 
agosto de 1989, com 76 anos de idade, em consequência de parada cardíaca por pneumonia” 
ABÍLIO NETO (2012). 

Entretanto, as biografias e bibliografia não deixam claras as relações que Luiz Gonzaga 
teve na maçonaria em sua vida e obra e nem elucidam quando Gonzaga entrou na maçonaria, 
seus trabalhos como maçom e por onde passou representando a irmandade, pois os documentos 
para isso não estão disponíveis de modo fácil.  

Em síntese, o trabalho de pesquisa utilizando biografias costumam encontrar obstáculos 
de ordem documental muitas vezes intransponíveis, no nosso caso a discrição da maçonaria e a 
restrição dos arquivos. Isto quer dizer que embora toda biografia tenha pretensão de captar a 
totalidade da vida de uma pessoa, torna-se necessariamente uma lacuna. Pois dificilmente 
encontram-se todas as informações de uma vida. Como por exemplo, atos, alegrias, tristezas, 
pensamentos da vida cotidiana, de dúvidas e incertezas, do caráter fragmentário e dinâmico da 
identidade do indivíduo e dos momentos contraditórios de sua constituição, tudo o que pode 
afetar o ser humano. 
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A TERRA LHE SEJA LEVE: OLHARES SOBRE A MORTE E AS PRÁTICAS 
FÚNEBRES NA PARAÍBA IMPERIAL A PARTIR DAS PRODUÇÕES DE IRINEU 

FERREIRA PINTO (1916) E HORÁCIO DE ALMEIDA (1978). 
 

Laércio de Araújo Sousa Júnior1 
Serioja Rodrigues Cordeiro Mariano2 

 

Os estudos a respeito da morte, das práticas fúnebres e do post-mortem ganharam espaço 
dentro da historiografia ao longo da segunda metade do século XX, incorporando influências da 
antropologia, sociologia, psicologia, literatura e arte. O tema conquistou um lugar respeitável nas 
produções historiográficas na França, recebendo a contribuição de historiadores como Phillippe 
Ariès (1975), Michel Vovelle (1974 e 1978), entre outros.  

No Brasil, a historiografia da morte não é tão numerosa quanto na França, mas nos 
últimos 30 anos percebemos uma profusão de autores abordando a temática, é o caso dos 
livros de João José Reis, A morte é uma Festa (1991); Cláudia Rodrigues, Lugares dos mortos na 
cidade dos vivos (1997), Nas fronteiras do além (2005); e Luiz Lima Vailati, A morte menina (2010).  

Em relação à Paraíba, a morte é um tema relativamente novo e ainda lacunar. Contudo, as 
produções da historiografia tradicional paraibana, como é o caso dos livros Datas e Notas Sobre a 
Paraíba vol. 2 de Irineu Ferreira Pinto (1916) e História da Paraíba vol. 2 de Horácio de Almeida 
(1978) apresentam informações que podem suprir alguns vazios, e devem ser revisitadas, sem 
deixar de lado a problematização. É importante mencionar que essas produções podem ser 
usadas como fontes, sem dúvida inestimáveis, para a história da morte e das práticas funerárias 
na Paraíba do século XIX.  

Para uma análise historiográfica é essencial entender o lugar social ocupado por cada um 
deles, inserindo o momento de suas produções dentro do contexto no qual foram elaboradas. 
As maneiras de se fazer História e as técnicas empregadas vão variar devido aos distintos 
contextos econômicos, políticos, culturais e sociais, nas quais cada autor está situado 
(CERTEAU, 1982, p. 46).   

Almeida e Pinto procuraram em suas narrativas, reconstruir o passado; suas escritas são 
representações de um tempo, eles explicam o passado partindo de um presente. Como 
representação, os textos mostram mais do que aquilo que pretendem mostrar. Observando as 
suas produções, e tendo em conta o lugar social de produção dos autores, é possível constatar 
nuances, de como se escrevia a história em cada temporalidade, e verificar de que maneira eles 
representaram a morte. Esta representação está imersa em tradições culturais, na subjetividade 
dos autores e em uma temporalidade especifica. Contudo, as representações que os autores fazem 
da morte, não devem ser entendidas como o reflexo do real, mas sim, como uma arbitração para 
a apreensão do real (PESAVENTO, 2012).  

De acordo com José Carlos Reis, as interpretações sobre o passado se modificam de 
acordo com as mudanças no processo histórico. Estas interpretações estão cimentadas em um 

                                                           
1 Graduando do curso de Licenciatura em História da UFPB, bolsista do programa de Iniciação Científica 
(PIBIC/UFPB/CNPq) sob a orientação da Profª Drª Serioja R. C. Mariano. Membro do Grupo de Pesquisa 
“Sociedade e Cultura no Nordeste Oitocentista”.  
2 Professora da graduação e do programa de pós-graduação em História (DH/PPGH) da Universidade Federal da 
Paraíba. Líder do grupo de pesquisa “Sociedade e Cultura no Nordeste Oitocentista”. 
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presente, portanto, o passado não é fixo. As experiências vividas no presente transformam a 
interpretação acerca do passado. O presente seleciona o passado que lhe interessa e no qual quer 
se ver representado, assim, as sucessivas gerações têm uma visão própria da história. Logo, é 
possível olhar para o mesmo passado e representa-lo de maneira completamente diferente, 
devido as influências sociais, pessoais e técnicas (REIS, 2006, p. 9 -12). A partir dessa 
compreensão, agora passamos a apresentar um esboço da trajetória dos autores, e assim, perceber 
como o contexto de produção do discurso influenciou na construção de uma narrativa sobre a 
morte na Paraíba oitocentista. 

Irineu Ferreira Pinto, nasceu na Capital da província da Parahyba do Norte no dia 07 de 
abril de 1881. Estudou no Lyceu Parahybano; por falta de recursos não pode ingressar no 
ensino superior (MENEZES, 2009, p. 58). Em 1900, tornou-se funcionário público da secretaria 
de Estado, em seguida trabalhou como amanuense nos Correios e Telégrafos. Foi, em 1905, sócio 
fundador do Instituto Histórico e Geográfico Parahybano (IHGP), no qual, entre os anos de 
1905 e 1918, exerceu os cargos de bibliotecário e secretário3.  Foi por um breve período diretor 
do Arquivo Público do Estado. Contribuiu em diversos jornais paraibanos como A União e O 
Norte; além de escrever para a Revista do IHGP. (MENEZES, 2009, p. 58 – 65).  

O IHGP surgiu inspirado em outros institutos históricos criados anteriormente4; todos 
eles tinham como propósito construir e sistematizar uma história de cunho oficial, para isto 
deveriam procurar documentos, selecionar fatos, criar uma cronologia e estabelecer “marcos” 
ou datas a serem celebradas.5 Os membros fundadores do IHGP eram, majoritariamente, 
funcionários públicos, burocratas, médicos, bacharéis e políticos; ou seja, estavam vinculados à 
administração pública e às elites locais (DIAS, 1996, p. 35 - 36).  

Sendo assim, o IHGP nasceu sob a égide da República e de um regime federativo, era 
fundamental então, a criação de uma “história local”, de modo a evidenciar as particularidades e 
legitimar a nova configuração política. O instituto, deveria buscar os “heróis”, as “datas” e os 
fatos dignos de “nota” e, por meio do passado, construir uma identidade paraibana, uma 
paraibanidade (DIAS, 1996, p. 50 - 57).  

Nesse sentido, Irineu Pinto se dedicou a buscar documentos que pudessem construir uma 
história local, seu trabalho resultou no livro Datas e notas para a História da Paraíba, cujo primeiro 
volume foi publicado durante o governo de João Lopes Machado (1908-1912); analisaremos o 
segundo volume, em específico seus apontamentos sobre a morte. O segundo volume abarca o 
período que vai de 1821 até 1862, foi lançado em 1916 e reproduzido pela Editora Universitária 
da Universidade Federal da Paraíba, no ano de 1977. 

Datas e notas (1916) não é dividido em capítulos ou temas; o autor apenas destaca o ano e, 
a partir daí, elenca os fatos e as personagens que, segundo o próprio, são dignos de alguma nota. 
Geralmente algum documento é transcrito, já que naquele contexto os pareceres, relatórios, 
ofícios, leis, regulamentos e demais documentos governamentais e administrativos eram vistos 
como reprodutores de uma “verdade” que se pretendia “neutra”.  É a partir de 1850, que a 
temática da morte recebe um destaque maior no livro; justamente devido ao fato de abundarem, 
nos documentos oficiais, referências a respeito das primeiras tentativas, por parte do governo 
local, de apartar os mortos do mundo dos vivos.   

                                                           
3 Sobre a atuação dos secretários dentro dos institutos históricos ver: SCHWARCZ, Lília Moritz. Os Institutos 
Históricos e Geográficos “Guardiões da História Oficial”. In: O Espetáculo das Raças: cientistas, instituições e questão racial no 
Brasil (1870-1930). São Paulo: Companhia das Letras, 1993, p. 106.  
4 Por exemplo: O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), fundado na Corte do Rio de Janeiro, em 
outubro de 1838, durante o período regencial; O Instituto Arqueológico e Geográfico Pernambucano (IAHP), 
fundado na Província de Pernambuco, em janeiro de 1862, durante o segundo reinado e o Instituto Histórico e 
Geográfico de São Paulo (IHGSP), fundado no Estado de São Paulo, em novembro de 1894, durante a república.  
5 Sobre os Institutos Históricos ver: SCHWARCZ, Lília Moritz. Os Institutos Históricos e Geográficos “Guardiões da 
História Oficial”. In: SCHWARCZ, Lília Moritz. O Espetáculo das Raças: cientistas, instituições e questão racial no Brasil 
(1870-1930). São Paulo: Companhia das Letras, 1993, p. 99 – 140.  
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Irineu Pinto traz um documento intitulado “flagelo da peste”, na fonte é possível 
observar um dos primeiros esforços, do governo provincial, em intervir nas práticas funerárias. 
O autor exibe parte do relatório apresentado na Assembleia Provincial pelo presidente da 
Parahyba, em 1850, José Vicente de Amorim Bezerra (1850). Dentre as precauções enumeradas 
pela autoridade para evitar o contágio da febre amarela, estava a censura aos ruídos fúnebres,6 a 
construção de um cemitério e a proibição dos enterramentos nas igrejas, o que não se pode 
conseguir, de acordo com o presidente, devido aos “enraizados preconceitos” (PINTO, 1977, 
p. 197 - 198 [1916]). 

Em algumas páginas Pinto faz um balanço quantitativo com os números dos batizados, 
casamentos e óbitos na capital da província. Apesar do autor não informar de onde ele extraiu as 
informações, nós conseguimos verificar, que elas conferem com as tabelas apresentadas nos 
relatórios de presidente de província daquele período. Portanto, é possível constatar, que os 
relatórios de presidente de província são uma das principais fontes usadas por Irineu Pinto para 
construir seu livro.  

É evidente que o autor não usou apenas de fontes oficiais. Ele extraiu de “um jornal” 
relatos a respeito da situação de “terror” que se achava a capital, em 1853; segundo o periódico, 
o qual Irineu Pinto não cita o nome nem a data de publicação, morriam cerca de 70 pessoas 
por mês, em uma população inferior aos 8.000 habitantes. “Sempre que um habitante desta 
cidade faz uma viagem ainda mesmo de poucos dias, acha impreterivelmente na sua volta 
alguma família amiga coberta de luto; si é que o luto não é em sua própria família”. (PINTO, 
1977, p. 219 -220 [1916]).  

Irineu Pinto apresenta, de maneira constante, a construção dos primeiros cemitérios da 
província, ele tem a preocupação de datar cada ato administrativo referente a esses 
estabelecimentos. Sendo assim, sabemos que, em 27 de março de 1854, “o presidente da 
província” nomeou uma comissão que tinha como objetivo “indicar o local mais apropriado a 
construção de um cemitério na Capital” (PINTO, 1977, p. 228 [1916]).  

Nas páginas 238 e 242, do volume 2, o autor apresenta documentos oficiais que atestam o 
processo de construção do cemitério do Senhor da Boa Sentença, inaugurado em 1856, e 
entregue a Santa Casa de Misericórdia; de acordo com Pinto a instituição recebeu a 
responsabilidade “com protesto”, já que o campo santo era uma fonte de “grandes despesas” 
(PINTO, 1977, p. 250 [1916]). 

Em relatório a assembleia geral, no ano de 1855, o vice-presidente da província, Flavio 
Clementino da Silva Freire (1816-1900), afirma que: “A obra do cemitério público [...] é sem 
dúvida uma das mais importantes e mais úteis a salubridade desta capital” (PINTO, 1977, p. 242 
[1916]). Irineu Pinto acaba incorporando o discurso da autoridade; nas páginas seguintes os 
cemitérios são um tema regular. Ao observar a representação do autor, é possível constatar que 
ele transforma a fala do vice-presidente em um ponto de convergência de toda a província.  

Os cemitérios são um tema recorrente ao longo do livro.7 Pinto dá importância para a 
atuação de clérigos missionários e governantes na construção dos cemitérios, citando por vezes, 
como na página 237, o clamor dos “habitantes do lugar”, ou na página 284, o pedido de “alguns 
moradores fazendeiros” que imploravam pela edificação de um campo santo que foi erguido 
“com o auxílio dos ditos moradores”.   

No conjunto, podemos perceber que Irineu Pinto cria um cenário idílico, no qual, 
governantes, demais autoridades, religiosos, “habitantes do lugar” e fazendeiros se unem para a 
construção de cemitérios, ou seja, ele dá a ideia de que, diversas camadas sociais aderiram, quase 
que instantaneamente, ao discurso oficial, sem nenhum questionamento e de maneira unívoca; é 

                                                           
6 Os dobres de sinos, que anunciavam o falecimento de alguém, foram proibidos em várias partes do Império do 
Brasil do mesmo período. Sobre a temática ver: CHALHOUB, 1996, p. 69; REIS, 1991, p. 263 – 266; 
RODRIGUES, 1997, p. 60 – 61.  
7  O tema dos cemitérios aparece nas páginas 250, 251, 253, 263, 271, 278, 279, 280, 284 e 286 (PINTO, 1977, 
[1916]). 
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como se grande parte da população da província compartilhasse da ideia de que os cemitérios 
eram indispensáveis para a salubridade pública. 

Na busca por “heróis”, o autor elege em primeiro plano os agentes do governo. Dentre eles 
Henrique Pedro Carlos de Beaurepaire Rohan (1857-1859), o autor o qualifica como “um dos 
mais operosos [presidentes] que teve a província”; Pinto traz um extenso relatório de autoria de 
Rohan, datado de 1858. O relatório disserta a respeito do estado da agricultura, das estradas, da 
instrução pública e, é claro, dos cemitérios (PINTO, 1977, p. 263 [1916]). 

Apesar de retratar a importância dos cemitérios para a salubridade pública, o relatório 
mostra que, em 1858, existiam freguesias nas quais os enterros eram feitos nas igrejas. A situação 
dos cemitérios na província era precária, vários não passavam de terrenos cercados de pau-a-
pique, outros não possuíam muros, alguns eram apenas terrenos abertos; segundo o relatório, o 
da Vila de Alagoa Nova, por exemplo, se encontrava abandonado, e o lugar estava servindo de 
pasto para os animais (PARAHYBA DO NORTE, Relatório, 1858, p. 26). Sendo assim, observa-
se que a atuação das autoridades não era tão abrangente, e que, os cemitérios, muitas vezes, 
estavam abandonados pela própria população, ou seja, o discurso das autoridades não ecoava em 
toda a província.  

Outra personagem que surge em Datas e notas (1916), é o frei Serafim de Catania; o autor 
informa que ele auxiliou na construção do primeiro cemitério da província, o de Piancó, em 1855. 
É transcrito um trecho “de um jornal”, que evoca longamente os feitos do religioso. Sobre o frei 
Serafim, Irineu Pinto escreve que: “A este prestante missionário a província deve inúmeros 
serviços” (PINTO, 1977, p. 237 [1916]). 

A paraibanidade deveria ser construída tendo como base pessoas “ilustres”, que tivessem 
feito algo de “importante” na História da Paraíba. Dentre os personagens escolhidos destacam-se 
religiosos, políticos, médicos e revolucionários. A morte de alguma personalidade local é o 
melhor momento, que o autor encontrou, para retratar as “qualidades” dos falecidos, e alçar 
aquela pessoa a categoria de “vulto” dentro da história paraibana, que começava a ser construída. 
Por exemplo, sobre o óbito do presidente Agostinho da Silva Neves (1850 – 1851), o autor 
menciona que: “A sua morte foi sentidíssima, pois era muito estimado pela sociedade 
parahybana” (PINTO, 1977, p. 203 [1916], grifo nosso).  

Pinto faz alusão a morte de Joaquim Batista Avundano8, “ilustre parahybano [...] que 
muitos serviços prestou a sua terra natal” (PINTO, 1977, p. 216 [1916]); em muitos casos, o 
autor transcreve as palavras dos jornais da época, geralmente homenagens e sínteses biográficas. 
Algumas delas chamam atenção por conta da extensão, da quantidade de adjetivos, da profunda 
dor sentida por efeito da “passagem” do ente querido, do sentimento de solidariedade para com 
os familiares do falecido, pela excessiva emoção e luto refletido nos trechos.  

No início do século XX, período no qual é escrito o livro, surge como vimos 
anteriormente, por via dos institutos históricos e da recém instalada república, tentativas de se 
formar identidades locais; essa, era reforçada por meio da criação de “heróis”, arquétipos das 
qualidades regionais, que teriam que refletir determinadas “virtudes”, como é o caso do 
patriotismo (SCHWARCZ, 1993, p. 132 - 133). 

Pinto traz o discurso do jornal O Despertador9 do dia 20 de agosto de 1859, que dá a notícia 
da morte de João de Albuquerque Maranhão, o qual ocupou os cargos de deputado geral e vice-
presidente da província da Paraíba: 

                                                           
8 Joaquim Batista Avundano, participou da conjuração de 1817, sendo preso e encarcerado na Bahia, onde ficou até 
1821. Foi tesoureiro geral do erário, membro do conselho geral da província, presidente e vereador da câmara 
municipal. Eleito cinco vezes deputado na Assembleia Provincial da Paraíba, na qual também foi presidente. Exerceu 
ainda o posto de comandante-superior da guarda nacional e de inspetor da tesouraria provincial. Foi agraciado como 
cavaleiro da Ordem de Cristo e oficial da Ordem Rosa (PINTO, 1977, p. 217 [1916]). Na década de 1830, Avundano 
foi um dos fundadores, na província da Paraíba, do Partido Liberal. Ocupou ainda a provedoria da Santa Casa de 
Misericórdia da Paraíba no ano compromissal de 1832 –1833.   
9 O jornal O Despertador se designava como sendo um periódico político, literário e noticiador. Sendo publicado 
semanalmente. O número avulso custava 200 reis. Circulou a partir de 1858. Era impresso na Typografia Liberal 
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É com o mais profundo sentimento de dor, que noticiamos o fallecimento do 
distincto Parahybano [...]. Muito soffreu pella causa da independência do Brazil 
[...] seus princípios liberaes, seu patriotismo desinteressado o acompanharam 
até a sepultura! Acompanhamos ao seu digno filho [...] na justa dor que o opprime. E 
depositamos com saudade uma folha de cypestre sobre a lousa que cobre os restos 
mortaes do bom amigo, bom pae, optimo esposo, e muito distincto cidadão. Sr 
João de Albuquerque Maranhão! A terra lhe seja leve. (PINTO, 1977, p. 272-273 
[1916], grifos nossos). 

 

O autor de Datas e Notas (1916) transcreve outra notícia fúnebre, também do jornal O 
Despertador, o falecimento de Joaquim Manuel Carneiro da Cunha10, outro “ilustre” paraibano: 

Falleceu no dia 7 do corrente o sr. Commendador Joaquim Manoel Carneiro da 
Cunha que é bem conhecido no Brasil pelos serviços feitos á independência 
pelo muito que soffreu por esta causa santa e pelo seu patriotismo. Foi mais um 
veterano da independência que desceu a sepultura! Como brasileiros não podemos 
deixar de muito sentir o passamento de ilustre finado. A terra lhe seja leve. 
(PINTO, 1977, p. 274 [1916], grifos nossos). 

 

A morte de figuras consideradas "históricas" era um momento para expressar o 
patriotismo, a brasilidade, a paraibanidade e reafirmar o poder do Estado republicano recém 
instaurado. São muito simbólicas as notícias da morte de João de Albuquerque Maranhão e de 
Joaquim Manuel Carneiro da Cunha, personalidades influentes durante a primeira metade do 
século XIX, as notas fúnebres tinham a função de mostrar os feitos desses homens, que seriam 
elevados, pelo IHGP, à categoria de “heróis”. Cabe destacar que ambos eram pessoas de 
sobrenomes importantes na política da província, ou seja, era “gente opulenta e de boa 
linhagem” (MARIANO, 2005). 

Mesmo não tendo sido escrita por Irineu Pinto, a expressão “a terra lhe seja leve”, 
presente nos dois casos, consegue revelar como, ao longo do século XX, os membros do 
IHGP escreviam a história da Paraíba; é comum, aos integrantes do instituto, a intenção de 
ressuscitar os vultos do passado paraibano e de desvendar os fatos que, segundo eles, não 
poderiam ser profundamente encobertos, ou seja, eles tinham a função de trazer à tona os 
acontecimentos históricos que, para eles, não deveriam ser esquecidos.   

Em Datas e Notas (1916), o autor constrói uma história eminentemente política, boa parte 
do livro trata-se da transcrição de documentos oficiais e narrativas a respeito dos atos 
administrativos. Pinto faz uma compilação de documentos, ele os coleta e os organiza 
cronologicamente; seu objetivo é preservar a memória do passado local para produzir uma 
identidade paraibana. Ele usa os documentos oficiais tendo em vista a busca de uma “verdade”; 
sem criticidade ele acaba aceitando o discurso contido nesses documentos.  

Contudo, deve-se entender o lugar social de Irineu Pinto; compreender seu lugar de 
produção, sua posição de funcionário público e sua categoria de intelectual. Assim como as 
imposições inerentes a função de secretário do IHGP, e as suas relações sociais com parte da 
elite política republicana; esses aspectos, sem dúvida, influenciaram os métodos e as questões do 
autor. Ele faz parte de uma geração de “historiadores”, predominantes até os anos 1960; que em 
sua maioria, eram ligados aos institutos históricos e não possuíam uma formação universitária 
especializada em história. A geração de Pinto foi sucedida pelos autores de meados do século 
XX, como é o caso de Horácio de Almeida, que apesar de também estar ligado ao IHGP, 

                                                                                                                                                                                     
Parahybana – de F. T. de Britto. Provavelmente a tipografia pertencia a Felizardo Toscano de Britto, que em sua vida 
política esteve vinculado ao partido liberal (PEIXOTO, 2017). Contudo, não é possível afirmar se o jornal tinha 
vínculos reais com o partido. Exemplar disponível em: http://memoria.bn.br/DocReader/704920/1  
10 Joaquim Manuel Carneiro da Cunha, participou da conjuração de 1817, sendo preso e encarcerado na Bahia, onde 
ficou até 1821. Foi deputado da Assembleia Geral Constituinte de 1823 pela província da Paraíba, onde ficou 
conhecido por ser um representante combativo. Posteriormente ocupou diversos outros cargos públicos como 
deputado geral e deputado provincial (MARIANO, 2013, p. 227-228). 

http://memoria.bn.br/DocReader/704920/1
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pertencia a outro lugar social, e em seus trabalhos, sobre a história da Paraíba, representou a 
morte de maneira diferente. 

Horácio de Almeida nasceu na cidade de Areia, microrregião do Brejo Paraibano no dia 
21 de outubro de 1896. Estudou no Lyceu Parahybano, o estabelecimento de ensino era 
voltado para a elite, sendo um espaço de sociabilidade para os futuros bacharéis, políticos, 
médicos e intelectuais do estado. (NASCIMENTO, 2010, p. 20 - 25). Em 1930, formou-se em 
Direito pela Faculdade do Recife, posteriormente foi advogado e juiz eleitoral. Em 1936, 
ingressou como sócio efetivo e patrono da cadeira de número 42 do Instituto Histórico e 
Geográfico Paraibano (IHGP), dez anos mais tarde, durante o governo de Odon Bezerra 
Cavalcanti (1946), ocupou o cargo de Secretário do Interior, Justiça e Segurança do estado da 
Paraíba. Foi também diretor e proprietário do Jornal Estado da Paraíba (NASCIMENTO, 2010, 
p. 28 – 31). 

Além de se envolver no IHGP, Almeida participou da fundação da Academia Paraibana 
de Letras, fez parte, como presidente, da Comissão organizadora dos Festejos do centenário de 
Pedro Américo, organizou as comemorações do centenário de Areia, sua cidade natal. Almeida, 
portanto, fez parte dos espaços de construção ou de legitimação dos discursos da identidade 
paraibana. (NASCIMENTO, 2010, p. 28). 

No final do ano de 1946, devido a conflitos políticos e pessoais, transferiu-se para o Rio 
de Janeiro, centro político e cultural do país; lá ingressou em diversas instituições intelectuais 
como o Academia Carioca de Letras e a Academia Brasileira de Literatura (PATRÍCIO, 2016, p. 
21). O período que passou no Rio de Janeiro, que vai até a sua morte, em 05 de junho de 1983, é o 
momento mais efervescente de sua produção intelectual.  

Dentre sua vasta bibliografia se destaca, em especial, o seu livro História da Paraíba, cujo 
primeiro volume foi publicado pela editora Imprensa Universitária, no ano de 1966, sendo 
lançado apressadamente, para comemorar o final da administração de Pedro Moreno Gondim 
(1961-1966); o que demonstra um atrelamento de Horácio de Almeida com os interesses de Estado. 
O segundo volume de História da Paraíba, demorou mais de dez anos para ser publicado, foi 
editado apenas em 1978, pela Editora da Universidade Federal da Paraíba (NASCIMENTO, 
2010, p. 34 - 35). 

No segundo volume do livro, com relação a estrutura dos capítulos, não há um eixo 
temático específico, os assuntos se misturam de maneira mais ou menos desconexa, 
respeitando uma sucessão cronológica; iniciando com a expulsão dos Holandeses da capitania 
(século XVII), relata a colonização, os conflitos dos colonizadores com os povos nativos, o 
envolvimento da Paraíba no movimento de 1817 e a Confederação do Equador (1824). Ele 
percorre todo o século XIX, chegando até 1916. 

Almeida não continuou a narrativa, pois segundo ele: “quando o passado é recente o 
melhor é parar” (ALMEIDA, 1978, p. 233). Ou seja, para ele o historiador deveria ser “neutro” 
e independente. Dando ênfase para uma História que se pretendia cientifica, que buscava a 
“verdade” refletida através dos documentos; o passado deveria ser representado da maneira 
mais fiel possível. Em seu livro, Almeida aborda a história dos “grandes homens” e dos 
“grandes feitos”, sendo por vezes uma escrita personalista e laudatória. Esses “grandes 
homens”, chamados de “heróis” e impregnados de “virtudes”, deveriam ser um modelo a ser 
seguido por todos os paraibanos.  

Um dos arquétipos do “herói” era a figura do médico, que segundo Almeida, poderia 
evitar a morte dos moribundos. É interessante notar que o autor corrobora com os critérios 
valorativos que vão contra os costumes funerários11, ou seja, ele reproduz os discursos 
médicos; por vezes dando crédito a associação de determinadas doenças, portanto 

                                                           
11 Sobre a perspectiva médica a respeito dos costumes funerários no século XIX ver: REIS, João José. Civilizar os 
costumes (I): A medicalização da morte. IN: A morte é uma festa. São Paulo: Companhia das letras, 1991, p. 247 – 
272. 
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determinadas causa mortis12, com a condição social dos indivíduos. (ALMEIDA, 1978, p. 13, 
149, 186).  

A temática da morte, em Horácio de Almeida, aparece apenas quando atrelada, de alguma 
forma com as práticas médicas ou com as epidemias. Os rituais funerários são descritos, quase 
que exclusivamente, enquanto “fatos pitorescos” ou simples “curiosidades”. Em História da 
Paraíba vol. 2 (1978), a morte merece destaque somente como fenômeno de ruptura, ela é vista 
como algo que quebra com a normalidade, sendo observada, por Almeida, como uma 
manifestação alheia ao cotidiano e a familiaridade.  

Almeida dá uma grande atenção as mortes causadas por doenças, relatando 
majoritariamente as mortes durante os contextos epidêmicos. Três causa mortis são mais 
exploradas: as bexigas, a febre amarela e o cólera. Segundo ele, o mal das bexigas levava, todos 
os anos, inúmeras vítimas para a sepultura, “de preferência nas camadas mais desfavorecidas da 
população”; a medida paliativa era a vacina, da qual “a classe pobre tinha horror” (ALMEIDA, 
1978, p. 149). Ele destaca a precariedade do combate à febre amarela; em 1850, o lazareto13, 
construído na ilha da restinga com o propósito de combater a mortalidade da epidemia, ficou 
abandonado pelas autoridades, pois “a mortalidade no lazareto era maior do que fora dele” 
(ALMEIDA, 1978, p. 149).  

Sobre a epidemia do cólera, o autor declara que, nas duas ocasiões que a doença atacou a 
Paraíba, em 1856 e 1862, o flagelo dizimou “grande parte da população”, segundo Almeida em 
35 dias, o cólera matou “acima de 30 000 pessoas numa população que orçava por 200 000 
almas”, ele ainda deixa claro que os números dos obituários não estão completos, e a 
mortalidade pode ter sido maior (ALMEIDA, 1978, p. 150).  

Em sua narrativa Horácio de Almeida dá especial atenção para a sua cidade natal: Areia 
(PB); onde, devido a primeira epidemia do cólera, “morriam em média cem pessoas por dia” 
(ALMEIDA, 1978, p. 151). O autor aponta, sem indicar fontes, um considerável número de 
mortos para a cidade de Areia, que na época tinha uma população relativamente diminuta14. 
Almeida, diante da categoria de intelectual, se acha comprometido em destacar as proezas 
locais e a suposta “grandeza” de sua terra de origem; mesmo que essa proeminência esteja 
relacionada com a morte.  

No livro, além de documentos oficiais, como Relatórios dos Presidentes de Província, o 
autor utiliza como fonte histórica diversos jornais; por exemplo, a edição de 08 de março de 
1856 do jornal A Época15, que relata como os enterramentos foram feitos às  pressas, alguns 
enfermos foram para a tumba ainda vivos, cita o caso “de um escravo que ainda vivo foi levado 
a sepultamento” (ALMEIDA, 1978, p. 151); Almeida não aborda com profundidade a fonte, 
portanto, esses são os únicos dados que ele nos fornece sobre a temática. Temos que levar em 
conta o lugar social de produção do autor; as questões apresentadas por ele, diante dos 
documentos, estão intimamente ligadas aos problemas do seu tempo.  

Almeida mostra como a terapia médica da época tentava, em vão, evitar a morte dos 
enfermos:  

 
Os doentes poderiam morrer a vontade, que remédio não havia [...]. Geralmente 
o doente morria, mas se persistia em continuar vivo, apesar do tratamento, tomava 

                                                           
12 Expressão latina, diz-se da causa da morte de alguém; a expressão é usada até hoje, principalmente no direito, e na 
medicina, com destaque para a tanatologia.  
13 Neste caso o substantivo Lazareto é usado como sinônimo de: hospital de quarentena, o qual era usado para 
recolher forasteiros possivelmente afetados por epidemias.  
14 Embora os números não sejam exatos, verificamos que, de acordo com os dados contidos no relatório de 
presidente de província, o município de Areia possuía 21260 habitantes, no ano de 1851 (PARAHYBA DO 
NORTE, Relatório, 1852, mappa nº 1). 
15 O jornal A Epocha se designava como sendo um periódico noticioso e literário. Era publicado ás quartas feiras e 
aos sábados na tipografia de José Rodrigues da Costa. O número avulso custava 120 reis. Circulou entre 1856 e 1862 
(PEIXOTO, 2017). Não foi possível encontrar o nome dos proprietários. Exemplar disponível em: 
goo.gl/7QHSFE.  
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outro clister [...]. De outras vezes fazia-se uma sangria no doente para aliviar, 
segundo a crença dos médicos, a opressão circulatória. Também servia para ajudar a 
morrer mais depressa. (ALMEIDA, 1978, p. 151, grifos nossos).  

 

Novamente Almeida associa a morte com as práticas médicas; os profissionais da saúde 
deveriam evitar a todo custo os óbitos. Ele destaca ainda o que considera uma deficiência nos 
tratamentos médicos oitocentistas, para ele a sangria ajudava o moribundo “a morrer mais 
depressa”, segundo o autor, os demais medicamentos eram ineficientes, portanto, “os doentes 
poderiam morrer a vontade”. 

Sobre a temática da morte, Almeida aponta que o cemitério da capital foi construído no 
ano de 1855, inaugurado no ano seguinte e, em julho, entregue para a Santa Casa, a partir daí a 
administração do campo santo foi feita pelo pio estabelecimento. Segundo ele, o cemitério “ficava 
no lugar chamado Cruz do Peixe [...] Esse cemitério foi fechado quando se abriu o da Boa 
Sentença” (ALMEIDA, 1978, p. 151 -152); o autor não apresenta suas fontes. A informação 
sobre o cemitério da Cruz do Peixe16, é contrariada quando nos deparamos com os diversos 
documentos históricos referentes a sua construção.17 

Portanto, percebemos um equívoco nas informações fornecidas por Almeida ao afirmar 
que o cemitério da Cruz do Peixe, também chamado de cemitério dos variolosos, foi o primeiro 
a ser construído na capital; é possível que a falha não tenha passado de uma simples confusão, 
inclusive fornecida pela documentação ou a falta dela. Ainda a respeito dos cemitérios, ele 
acrescenta a informação da construção do campo santo de Piancó, no interior, o primeiro a ser 
inaugurado na Província, o qual qualifica como sendo “para poucos defuntos” (ALMEIDA, 
1978, p. 152). 

Almeida afirma que: “Pouco a pouco vai melhorando o estado sanitário da Paraíba” 
(ALMEIDA, 1978, p. 153). Mas logo em seguida ele faz um alerta:  

 
Contudo, o povo continua a morrer, já agora levado para o cemitério em 
consequência de outras entidades mórbidas. As mais comuns são: Hidropisia, 
espasmo, estupor, doença no peito, barriga d’água, uma dor, um mal interior, 
uma febre maligna. Tudo isso aparece no obituário dos livros de igreja. (ALMEIDA, 
1978, p. 153, grifos nossos).  

 

O autor novamente associa a morte com as doenças. Ele cita as enfermidades que mais 
levavam a óbito, mas não explica as causas ou os sintomas das doenças, nem tão pouco informa 
sua fonte, sendo bastante genérico: “tudo isso aparece no obituário dos livros de igreja”, mas 
não informa em qual livro, de qual igreja, em qual período e em que localidade; ele se contenta 
em apenas nomear as doenças sem quantifica-las ou qualifica-las.   

Em seguida, ele muda de assunto, dando ênfase para o que considera como “superstições 
populares”: 

 
Quando um indivíduo, sem que nem mais, se estremece todo, é que passou junto uma 
alma penada [...]. Tesoura aberta também faz mal, está chamando para cortar 
mortalha [...]. Cantam-se as excelências para ajudar um enfermo a morrer [...]. 
Coloca-se uma moeda na boca de uma pessoa assassinada para que o 
assassino não fuja e volte ao local do crime. Se voltar o defunto sangra novamente. 
(ALMEIDA, 1978, p. 186, grifos nossos). 

 

                                                           
16 O Cemitério da Cruz do Peixe, fundado em 1879, por ocasião da seca, foi construído por iniciativa da comissão de 
socorros públicos, composta pelos Drs. Manoel Pedro Cardoso Vieira, Antônio de Sousa Carvalho, João Leite 
Ferreira, entre outros (JARDIM, 1911, p. 109).  
17 Dentre os documentos podemos citar: MELLO, Benjamin Franklin de Oliveira e. Relatório da Provedoria da 
Santa Casa de Misericórdia da Parahyba, 1 de out. 1879. IN: Relatórios do Provedor da Santa Casa de Misericórdia 
1874 – 1879. ASCM- PB, Arquivo público da Santa Casa de Misericórdia da Paraíba – D – 32, fl 36f – 37v. Assim 
como os relatórios de presidente de província do ano de 1879 e jornais do período. 
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Apesar de não serem contemporâneos, muitas das superstições descritas por Horácio de 
Almeida, estão presentes em livros como: História do Medo no Ocidente (2009) de Jean Delumeau e 
A Morte é uma Festa (1991) de João José Reis. Ambos tratam a respeito das crenças em 
fantasmas; Delumeau cita a crença popular, ainda em vigor na Europa do século XVII, segundo 
a qual os cadáveres poderiam anunciar, por meio do sangramento, e de outros sinais, a 
identidade do assassino (DELUMEAU, 2009, p. 120 – 121).  

Sobre as excelências18 João José Reis cita um bendito, feito para incentivar o moribundo a 
deixar o mundo dos vivos: 

 
Pecadô repara  
Que hás de morrê, 
Chama por Jesus 
Que ele há de valê.  
[...] 
Não conhece os teus  
Que contigo estão  
Com ânsia tão grande 
No seu coração? (REIS, 1997, p. 107-108). 

 
Horácio de Almeida aborda, de modo breve, os rituais de luto, segundo ele toda a família, 

mesmo os parentes mais distantes, punham luto fechado. Todos vestiam preto durante um ano. 
Ele cita um caso de “Um indiciado da devassa de 1817 disse ao juiz que trajava luto por causa da 
morte da Rainha Dona Maria” (ALMEIDA, 1978, p. 186), ele não expõe os documentos que 
usou como fonte da informação, nem cita a identidade do tal indiciado.  

Também apresenta alguns aspectos menos oficiais e menos públicos; se aventura pela 
história dos costumes, da vida privada, das práticas médicas e do cotidiano. Ele amplia as fontes 
históricas a partir do momento em que usa, como documento histórico, os jornais do século 
XIX, como é o caso do Jornal A Época; na edição número 19 do dia 15 de março de 1856, o 
autor retira a descrição de uma prática funerária muito comum.  

 
Também havia quem se especializasse em ajudar a morrer. Um caso curioso 
aconteceu na Paraíba. Certa mulher estava ajudando outra a render a alma, 
fazendo exorcismos e esconjuros, de vela em punho. Depressa chamaram um 
médico, que afastou a macumbeira e reanimou a doente. Ao dar as costas, a 
harpia retomou o seu fúnebre ofício, até conseguir o resultado desejado. Quando a 
doente já era com Deus e ia ser enterrada o médico teve a notícia. Correu até lá e ainda 
chegou a tempo de ressuscitar a defunta, com muito esforço de sua parte e pesar da 
intrujona (ALMEIDA, 1978, p. 193-194, grifos nossos). 

É possível identificar, portanto, um conflito entre as práticas fúnebres populares e as 
tentativas de medicalização da morte. Nessa citação podemos observar que o autor usa de 
adjetivos para desqualificar a mulher que estava “ajudando a render a alma”, ele a chama de 
“macumbeira, harpia e intrujona”, o médico é mostrado como o “herói” que conseguiu, mais de 
uma vez, “reanimar a doente”, ou em outras palavras, “ressuscitar a defunta”. Não sabemos se o 
autor reproduziu as palavras do jornal, mas de qualquer forma ele reitera a importância da 
medicina acadêmica em detrimento das práticas fúnebres costumeiras.  

O olhar que os autores apresentam da morte é próprio do lugar social ocupado por cada um. 
A representação da morte em Datas e notas (1916) e em História da Paraíba (1978) são 
características do período de transição entre a morte romântica e a morte interdita.19 Pinto se 

                                                           
18 Excelências ou “incelênças” (sic) são as cantigas, ou benditos, entoados junto a cama do moribundo, possuem 12 
versos e são entoados sem acompanhamento de instrumentos musicais (CASCUDO, 2000). Nesse caso elas tem o 
objetivo de ajudar o doente a morrer.   
19 Sobre esse período de transição dos costumes fúnebres, ocorrido entre a segunda metade do século XIX e meados 
do século XX ver: ARIÈS, Philippe. XIV – O doente, a família e o médico. IN: História da morte no Ocidente: da 
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aproxima mais da morte romântica, ao reafirmar o dilaceramento dos laços afetivos, e o luto que 
encobria as famílias dos “ilustres” defuntos. O livro de Horácio de Almeida se aproxima, ainda 
que sutilmente, da morte interdita já que ele associa a morte com as doenças e as práticas 
médicas. Em Almeida, os protagonistas da morte não são os moribundos, o lugar de destaque na 
hora da morte é ocupado pelos médicos, as manifestações de luto são escamoteadas e 
minimizadas, quase imperceptíveis; a morte é secundária em sua narrativa.20  

As transformações fúnebres, ocorridas na Paraíba na década de 1850, são representadas de 
modo que demonstram as diferenças nos discursos dos autores: Irineu Pinto destaca os atos 
oficiais que envolvem a morte, como a construção dos cemitérios e traz algumas notícias 
funerárias dos jornais, tendo em vista laurear alguma autoridade pública por seus feitos, 
destacando os “heróis” paraibanos e mostrando uma profunda dor por suas mortes, esperando 
que suas biografias não fossem esquecidas. Horácio de Almeida dá ênfase para as doenças 
epidêmicas que, entre 1850 e 1860, levaram inúmeras pessoas para as sepulturas, para ele os 
verdadeiros “heróis” eram os médicos, a morte tem espaço enquanto associada as práticas 
médicas, ou então, quando inserida dentro de um rol de “curiosidades” e “fatos pitorescos”.  

Podemos perceber que os livros analisados são importantes fontes para a história da morte 
na Paraíba do século XIX. Ponderando e observando, no entanto, que elas expressam 
fundamentalmente o lugar social de cada autor, que são inseridas em um determinado espaço de 
produção de conhecimento, enquadradas em uma determinada época e contexto social. Os livros, 
portanto, refletem uma ampla gama de conjunturas, e acabam por deixar claro como as 
representações a respeito da morte mudaram conforme o tempo, os lugares e as circunstâncias. 
Devemos ter em mente que o presente trabalho não se pretende absoluto, sendo assim, os 
olhares desses autores acerca da morte e das práticas fúnebres na Paraíba, devem ser 
constantemente revisitados.  
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
Fontes  
 
Relatorio apresentado á Assembléa Legislativa da provincia da Parahyba do Norte em 20 de 
setembro de 1858 pelo presidente, Henrique de Beaurepaire Rohan. Parahyba, Typ. de José 
Rodrigues da Costa, 1858, p. 24 – 26.  
 
Bibliografia 
 
ALMEIDA, Horácio. História da Paraíba. Vol. II, João Pessoa: Universitária/UFPB, 1978. 
 
ARIÈS, Philippe. História da morte no Ocidente: da Idade Média aos nossos dias. 
Tradução de Priscila Viana de Siqueira. Rio de Janeiro: Ediouro, 2003 [1975]. 
 
CERTEAU, Michel de. A Escrita da História. Rio de Janeiro: Forense, 1982. 
 
CHALHOUB, Sidney. Cidade febril: cortiços e epidemias na Corte Imperial. São Paulo: Cia. das 
Letras, 1996. 
 

                                                                                                                                                                                     
Idade Média aos nossos dias. Tradução de Priscila Viana de Siqueira. Rio de Janeiro: Ediouro, 2003 [1975], p. 253 - 
266. 
20 Sobre a morte interdita, também chamada de morte invertida ver: ARIÈS, Philippe. XIII – A morte invertida: A 
mudança das atitudes diante da morte nas sociedades ocidentais. IN: História da morte no Ocidente: da Idade Média 
aos nossos dias. Tradução de Priscila Viana de Siqueira. Rio de Janeiro: Ediouro, 2003 [1975], p. 212 - 252. 



 

e-ISSN: 2359-2796, v. 18, n. 1, 2018. XVIII Encontro Estadual de História – ANPUH-PB 

 

820 

DIAS, Margarida Maria Santos. Intrepida ab Origine: o Instituto Histórico e Geográfico 
Paraibano e a produção da história local. João Pessoa: Almeida, 1996. 
 
JARDIM, Vicente Gomes. Monographia da Cidade da Parahyba do Norte. Revista do 
Instituto Histórico e Geográfico Parahybano, João Pessoa: IHGP, ano 3, volume 3, p. 83 – 111, 
1911.  
 
MARIANO, Nayana Rodrigues Cordeiro. Educação pela higiene: a invenção de um 
modelo hígido de educação escolar primária na Parahyba do Norte (1849-1886). João Pessoa: 
Ideia, 2015. 
 
MARIANO, Serioja RC; MARIANO, Nayana RC. O medo anunciado: A febre amarela e o 
cólera na província da Paraíba (1850-1860). Revista de História e Estudos Culturais Fênix, v. 9, 
p. 1-20. 
MARIANO, Serioja Rodrigues Cordeiro. Gente opulenta e de boa linhagem: família, política e 
relações de poder na Paraíba (1817-1824). Editora da UFPB, 2013. 
 
MENESES, Hérick Dayann Morais de. As Contribuições de Maximiano Machado e Irineu 
Pinto para a construção da cultura histórica sobre o período holandês na Paraíba (1634-
1654). João Pessoa, 2009. 
 
NASCIMENTO, George Silva do. Pátrio-biografia: Horácio de Almeida e a sua história da 
Paraíba. 2010. Dissertação (Mestrado em História). Centro de Ciências Humanas Letras e Artes, 
Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa. 
 
PEIXOTO, Thayná Cavalcanti. José Rodrigues da Costa: um tipógrafo na Cidade da 
Parahyba (1848-1866). Dissertação (Mestrado em História) - Universidade Federal da Paraíba, 
João Pessoa, 2017. 
 
PESAVENTO, Sandra Jatahy. História & história cultural. 3. Ed. Belo Horizonte: Autêntica, 
2012. 
 
PINTO, Irineu Ferreira. Datas e notas para a história da Paraíba. João Pessoa: 
Universitária/UFPB, 1977, p. 101. Vol. II. 
 
REIS, João José. A morte é uma festa: ritos fúnebres e revolta popular no Brasil do século XIX. 
São Paulo: Companhia das Letras, 1991. 
 
REIS, João José. Capítulo 2 - O cotidiano da morte no Brasil oitocentista. IN: 
ALENCASTRO, Luis Felipe de. História da vida privada no Brasil, dir. Império: a corte e 
a modernidade nacional. (Coleção Dirigida por Fernando A. Novais). São Paulo: Cia das 
Letras, 1997, p. 95 - 141. 
 
REIS, José Carlos. As Identidades do Brasil: de Varnhagen a FHC, vol. 1. Rio de Janeiro: 
Editora FGV, 2006. 
 
RODRIGUES, Cláudia. Lugares dos mortos na cidade dos vivos. Rio de Janeiro: Divisão 
editoração, 1997. 
 
RODRIGUES, Cláudia. Nas fronteiras do além: a secularização da morte no Rio de Janeiro - 
séculos XVIII e XIX. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2005. 



 

e-ISSN: 2359-2796, v. 18, n. 1, 2018. XVIII Encontro Estadual de História – ANPUH-PB 

 

821 

 
SCHWARCZ, Lília Moritz. O Espetáculo das Raças: cientistas, instituições e questão racial no 
Brasil (1870-1930). São Paulo: Companhia das Letras, 1993. 
 
VAILATI, Luiz Lima. A morte menina: infância e morte infantil no Brasil dos oitocentos (Rio 
de Janeiro e São Paulo). São Paulo: Alameda, 2010. 
VOVELLE, Michel. Mourir autrefois: attitudes collectives devant Ia mort aux XVIIe et XVIIIe 
siècles. Paris: Gallimard, 1974.  
 
VOVELLE, Michel. Piété baroque et déchristianisation en Provence au XVIIIe siècle. 
Paris: Seuil, 1978.  
 



 

e-ISSN: 2359-2796, v. 18, n. 1, 2018. XVIII Encontro Estadual de História – ANPUH-PB 

 
 

822 

“DIZEIS, SENHORA, AMAR A POESIA”: formação, sociabilidades e escrita negra na 
obra “Algas” de Eliseu Elias César (1871-1894) 

 
Elio Chaves Flores* 

Solange P. Rocha* 
 

Quando dos mais curiosos investigadores não houver um que se tente a ler tanta 
pachouchada e babuseira espalhada nos annes do parlamento ou na imprensa 
periódica, a proposito das nugas de nossa artificial vida partidária, as magnificas 
rimas d’este livrinho hão de ser saboreadas pelos brasileiros do futuro, no 
gosoineffavel das cousas antigas, selecionadas pelo merecimento real, salvas do 
convencional e da banalidade. 
Castro Pinto. Em vez de Prologo, 1894. 
 

O ano de 1894 foi intenso para o jovem poeta Eliseu César, então com 23 anos de idade, 
nascido na Cidade da Parahyba, em 17 de dezembro de 1871. No dia 13 de maio, um domingo 
ensolarado, segundo notícia da imprensa local, ele participou dos festejos cívicos e militares em 
torno da data abolicionista. Fez discurso na solenidade que se realizou nas dependências do 
Teatro Santa Rosa. Subiu ao palco depois das 12 horas como um cidadão republicano. O mote 
básico de sua fala foi tentar “mostrar que a liberdade era grandiosa não só pelo princípio da 
humanidade, como também pela igualdade das classes perante a lei e a sociedade” (A Ordem, 
AnoI, 19/05/1894).  Esse discurso de efeméride, seis anos após a abolição da escravidão no 
Brasil, pode indicar uma data ainda cheia de ambiguidades, de ressonâncias de classes e 
subalternidades raciais como demonstra anúncio de venda de um sítio nas imediações da cidade: 
“Acha-se à venda no Beco da Mãe dos Homens um sítio com 12 casas de palhas sendo três 
pertencentes ao mesmo sitio e as outras de 
moradores diversos, com muitos coqueiros, bananeiras, abacaxis, e outras qualidades de fruteiras” 
(Estado da Paraíba, Ano V, 31/01/1894). Não seria difícil imaginar que esses cultivadores de 
terras, camponeses negros, saídos da escravidão e “moradores em casas de palhas” acabassem 
vendendo frutas variadas nos espaços urbanos por onde transitava o poeta Eliseu César, 
especialmente nas oficinas tipográficas, nas redações de jornais e na agência central do Correios. 

Publicador de poesias desde os dezessete anos, em vários jornais da Província/Estado, 
Eliseu César preparou o seu primeiro livro com um total de 58 poemas e atribuiu-lhe o título 
Algas (1894), hoje obra rara nos acervos paraibanos.1As poesias, nenhuma nominada com essa 

                                                           
*Doutor em História pela UFF. DH/PPGH/PPGDH/NCDH/NEABI-CCHLA/UFPB.Doutora em História pela 
UFPE. DH/PPGH/NEABI-CCHLA. Esta produção faz parte de dois projetos de pesquisa em desenvolvimento, 
cujos títulos são Mundo Negro, Mundo Atlântico: culturas históricas e intelectuais antirracistaseDiáspora Africana e Sociabilidades 
negras no Nordeste Oitocentista: trabalho, hierarquias, relações parentais e resistências, desenvolvidos no PPGH-CCHLA/UFPB, 
com apoio do CNPq e Propesq/UFPB. 
1 Nossas pesquisas sobre Eliseu César vinham sendo feitas com base nos estudos de memorialistas e na imprensa 
paraibana oitocentista no sentido de analisar a sua produção poética e sua trajetória intelectual. Por mais de cinco 
anos não havíamos conseguido localizar a obra Algas em nenhum acervo da Paraíba, Pernambuco e Rio de Janeiro 
(FLORES; DOMINGUES; ROCHA, 2017). No início de 2018, felizmente, localizamos um exemplar da obra na 
Biblioteca de Obras Raras Átila Almeida da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) em Campina Grande. 
Agradecemos o apoio de bibliotecária da Fundação José Américo de Almeida (João Pessoa) que localizou o referido 
livro no catálogo da Biblioteca Átila de Almeida (UEPB-Campina Grande) e nos informou por telefone. Em seguida, 



 

e-ISSN: 2359-2796, v. 18, n. 1, 2018. XVIII Encontro Estadual de História – ANPUH-PB 

 

823 

expressão, são precedidas de um estudo [crítico-literário] “Em vez de prologo”, assinado pelo 
político, advogado e jornalista João Pereira de Castro Pinto, formado pela Faculdade de Direito 
do Recife (Turma de 1886),que havia participado como deputado da Assembleia Constituinte da 
Paraíba (1891/92) e também atuava nas lides literárias e jornalísticas.2 

Castro Pinto assina o prefácio com data de 01 de junho de 1894 e, empolgado, escreve o 
dístico nos parágrafos finais: “A Parahyba tem um poeta. Graças lhe sejam dadas” (CASTRO 
PINTO, 1894, p. IX).O livro foi editado e impresso na Tipografia, Litografia, Encadernação e 
Pautação de Jayme Seixas & Cia, com um total de 146 páginas, cujas poesias, como fontes para a 
historiografia, podem ser tipificadas em quatro dimensões: a lírica (amor, mulher, paisagem); 
social (profissão, sofrimento,religião); política (drama, acontecimento, sujeitos); e, racial 
(moreninha, mulatinha, tranças). Nesse trabalho daremos ênfase nas categorias política e racial. 
Essa chave interpretativa é usada aqui como um experimento metodológico e não incide sobre 
todos os poemas do livro. A poesia, como fonte de ressignificação da história, permite que o(a) 
historiador(a) perceba as temporalidades recolhidas, atulhadas de sentidos. Alfredo Bosi aproxima 
de vez a literatura da história: “Então vem o poeta e divisa na massa amorfa que passa pela rua a 
figura humana, mulher, homem, velho, jovem, criança; em um relance, o que era sombra errante 
vira gente” (BOSI, 2013, p. 10). 

O título do livro de Eliseu César aparece como intrigante. Por que essa breve expressão, 
“algas”? O autor, ao que parece, silenciou sobre a escolha e o prefaciador não deu nenhuma pista. 
Castro Pinto anota que “o paradigma de produções” do poeta “se encontra na natureza 
ambiente” e pontua a “sua idiossincrasia de mestiço” (CASTRO PINTO, 1894, p. VIII).A linha 
interpretativa não pode descartar o viés romântico e lírico, quem sabe também o simbolista. No 
poema “Felicitação”, oferecida a um amigo social que completava aniversário, Eliseu César tem 
como metáfora o mar, o movimento das águas, mas não é explícita a palavra algas: “Não sei 
porque do mar as vagas doudejantes/Têm hoje sobre a fronte espumas cintilantes” (CÉSAR, 
1894, p. 22). Outras imagens do mar e das águas não soam estranhasnum livro que abarcava, pelo 
menos, uma década de poesia. Entretanto, o explícito é “voar à regiões distantes”, isto é, “além 
do mar, além da serrania” (CÉSAR, 1894, p. 119). Nessa tom de expressão lírica afro-brasileira 
“algas” se afigura, então, na renovação da vida marinha e das cercanias do mar.Se é ainda possível 
buscar correntes literárias para escritores afro-brasileiros emparedados pela sociedade racializada, 
Cruz e Sousa ao publicarBroquéis [1893] chega a construir uma definição para “algas” no poema 
“Flor do mar”, cujas passagens simbolistas são significativas: “És da origem do mar,/Vens do 
secreto [...]/Surges das águas mucilaginosas [...]/Acres aromas de algas e sargaços” (CRUZ E 
SOUSA, 1997, p. 42).Ao final do Oitocentos, o século da biologia, parecia corrente que as 
expressões “algas e sargaços” denotavam a flora marinha em regiões e litorais tropicais. Foram 
vistas como “extrações líricas” (BARBOSA FILHO, 1987, p. 76)quando encaixadas nas vertentes 
e nas gerações do romantismo poético brasileiro (BOSI, 1994, p. 109-133).Podemos pensar em 
extrações líricas de “amores negros e de amores brancos”, por que não?3 

Na nossa primeira definição, lírica ou romântica, talvez predominante em Algas, podemos 
figurar poemas como “Súplica”, “Uma saudade”, “Saudade”, “Belezas gêmeas”, “Gotas de 
ouro”, “Vendo-te”, “Versos a ela”, “Versos postais” e “Uns versos”. Este último abre-se com um 
monólogo entre o poeta e uma mulher que se encontram através da poesia: “Dizeis, senhora, 

                                                                                                                                                                                     
contamos com o apoio da pesquisadora Germana Guimarães Gomesque também pesquisa a “gente negra” na 
Paraíba. A historiadora é autora da obra Insultos, Elogios e Resistências: participação de repentistas negros em 
cantorias no Nordeste (1870-1930). João Pessoa: UFPB/CCHLA/PPGH, 2012. [Dissertação de Mestrado]. Ela 
esteve na Biblioteca Átila de Almeida e obteve uma cópia de tal obra rara.  
2 João Pereira de Castro Pinto (1863-1944) também foi Deputado Federal (1906-1908) e Senador (1908-1912) e 
Presidente do Estado da Paraíba (1912-1915), em Mariz (1987, p. 63-66) e Nóbrega (p. 94-95). 
3Por que os escritores afro-brasileiros do século XIX aderiram facilmente ao romantismo, pergunta Roger Bastide, 
talvez o primeiro pesquisador a usar a expressão “poesia afro-brasileira”. Sua resposta: “Eles aí encontraram desde o 
princípio tudo que encontravam os brancos, uma satisfação sentimental. E ainda uma satisfação que lhe era própria, 
a da igualdade racial” (BASTIDE, 1943, p. 44).  
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amar a poesia,/Essa cantante e florea primavera/ [...]Amai-a, sim, que a poesia é como/Um 
perfume sutil, todo frescor... (CÉSAR, 1894, p. 97). Em “Gotas de ouro” o poeta associa o amor, 
a mulher e um registro caro à lírica afro-brasileira, as primeiras letras, o acesso à educação letrada: 
“Que as estrelinhas serenas/Do amor à doce mercê/Soletrem, juntas contigo,/Cantando e rindo 
– A, B, C” (CÉSAR, 1894, p. 84).Esse apego pelas letras e palavras devem-se, certamente, ao 
exercício profissional de tipógrafo e praticamente dos correios, que permitiram a Eliseu César 
uma trajetória pelas sociabilidades políticas e literárias. Esse percurso já foi pesquisado por nós 
em outros trabalhos (FLORES; DOMINGUES; ROCHA, 2017, ROCHA; FLORES, 2015, 
ROCHA, 2015, DOMINGUES, 2014). Com efeito, está lá, na lírica de Eliseu César esse registro 
romântico em “Versos postais”. O autor começa associando o rosto da mulher amada (ou 
desejada ou idealizada) à carta que lhe escreve em que carimba o envelope com um beijo; a mala 
postal é o afeto, toda lacrada com amor; o recinto da alma seriam os segredos dos correios; os 
lábios são pura etiqueta, imaginados pelo poeta. Vem então o fechamento: “Enfim, tu és meu 
cuidado,/O coração do meu seio,/Etiqueta, lacre, carta, / Porque pertenço ao correio” (CÉSAR, 
1894, p. 142). Percebe-se que as nossas categorias não respondem à polissemia das fontes 
poéticas, antes são definições que se cruzam. No caso acima, é o amor romântico do poeta e a 
profissão de praticante dos correios na Cidade da Parahyba (DOMINGUES; FLORES; 
ROCHA, 2017).4 

Vinculemos então ao argumento social – nossa segunda caracterização − alguns poemas, 
entre outros,“Um coração”, “A lágrima”, “Ruínas”, “Igrejinha”, “Ante uma cruz”, “Lacrim/e”, 
“Ingenuidade”. O argumento social pode ser sempre contextualizado e, como disse Alfredo Bosi, 
isso não significa simplesmente datar a fonte poética. Deve-se observar, também, que a “poesia 
pertence à História Geral” que, de uma forma ou de outra, está “operante em cada poema”.5 Para 
Eliseu César o índice social começa pela família e a função social da mãe. O poema “Um 
coração” é o amor divinizado da mãe, a mulher que o “afasta da senda do martírio”.  Com efeito, 
na retórica romântica mãe e mulher constituem a ambivalência do final do século: “Não é, 
porém, o coração da virgem/ Por quem eu vivo a suspirar também, /O coração que traz-me na 
vertigem, /No êxtase do amor divinizado, /É o teu, celeste mãe” (CÉSAR, 1894, p. 4). Dois 
índices operam no poema de abertura de Algas: o livro é dedicado à memória de sua mãe adotiva, 
Dona Vicencia Ferreira de Albuquerque César, na verdade sua avó materna, mãe do seu pai, 
Dulcídio Augusto César; mas ele era filho natural de Maria Joaquina de Freitas, mulher negra que 
se tornou inviabilizada dos registros sociais. Pela afirmação, “mãe adotiva” na dedicatória, 
entende-se que o poema não consegue omitir o reverso, a “mãe natural” que não deixa de ser, 
também, “cofre feito para guardar os prantos”. Na dimensão das “ruínas” da infância, da 
“juventude morta”, e no tempo presente da poesia, o “castelo derrocado” quando tudo era antes 
“verde palmeiral”. Assim é o discurso sobre a “igrejinha”, do repicar dos sinos para os misseiros, 
“a missa, a missa, os aldeões chamando”, espaço de sociabilidade que ficou na memória de 
infância” (CÉSAR, 1894, p. 19-21; 24-25).  

Dessa religiosidade romântica brota certo desespero, a “suspensão desoladora da crença”, 
como podemos indiciar ante a cruz, na lágrima e na ingenuidade. Vejamos.  “Ante uma cruz” o 
poeta sente horror, sente-se pequeno, espanta-se. Ele, na verdade “cisma nesse drama tinto em 

                                                           
4O ofício de “praticante dos Correios” predizia o início de um aprendizado social e de contatos pessoais com novas 
sociabilidades e alargamento da visão de mundo. Ao que tudo indica, esse segundo ofício também recebeu a 
influência do pai de Eliseu César, que chegou a exercer o cargo de administrador dos Correios em duas províncias do 
Norte, a Paraíba e o Rio Grande do Norte. Podemos problematizar nesse sentido: Dulcídio Augusto Cezar pensou 
em preparar o filho para o “serviço público” e, talvez, para uma carreira que lhe permitisse ascensão social na jovem 
República. 
5 Para Alfredo Bosi essa é a tese, a qual pensamos poder melhor interpretar a obra de Eliseu César: “Contextualizar o 
poema não é simplesmente datá-lo: é inserir as suas imagens e pensamentos em uma trama já em si mesma 
multidimensional; uma trama em que o eu lírico vive ora experiências novas, ora lembranças de infância, ora valores 
tradicionais, ora anseios de mudança, ora suspensão desoladora de crenças e esperanças. A poesia pertence à História 
Geral, mas é preciso conhecer qual é a história peculiar imanente e operante em cada poema” (BOSI, 2004, p. 13). 
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sangue” e cisma de novo “na treva dessas horas mudas”. O desfecho é humilhante para a 
divindade e para a criatura, pois “ante esta cruz, alevantada, imensa” apenas enxerga-se um 
“pálido Jesus” (CÉSAR, 1894, p. 31-32). O prefaciador cunha uma frase que pega essa atmosfera 
da vida no final do Oitocentos: “A arte, como a religião, parece ser a companheira eterna da 
indústria e da ciência” (CASTRO PINTO, 1894, p. VI). O poema “Lacrim/e” fala da perda 
social, do enterro e das “tristes irmandades”, levando ao “pouso derradeiro” o primeiro afeto, 
donde um registro da perda da mãe − mas qual mãe, a adotiva ou a natural? – “Caixão que vai, 
fantástico e moroso, /Leva ao sepulcro minha mãe finada?” (CÉSAR, 1894, p. 81). No poema 
“Ingenuidade” uma palavra reiteradamente recusada pela historiografia brasileira é sugerida, a 
mulher camponesa. Não há evidência de índice racial. Mas naqueles sítios quem plantava e fazia 
germinar, naquelas casas de palha quem habitava, naquelas nesgas de terras verdejantes (e talvez 
assoladas) quem colhia e quem semeava culturas de subsistência? Eliseu César se desmancha 
nessa lírica: “Eu nunca deixarei por outra graça/ Tua graça real de camponesa”. O poeta alude à 
“custodia dos campos”, os ares enfeitiçados nas festas domingueiras, o verde à beira dos 
caminhos, e oblitera: “E quando alguém disser que não te amo, / Oh! minha linda camponesa 
idolatrada” (CÉSAR, 1894, p. 115-16). A imagem obliterada pode descortinar uma traço de 
continuidade histórica (segunda escravidão) na germinar da temporalidade poética (pós-
emancipação), em se tratando de mulher camponesa e mulher camponesa negra quase sempre 
implica em “histórias de liberdade”.6 

Fixemo-nos na categoria de poemas de registros políticos, entre outros: “Christo”, 
“General Barreto”, “Silva Jardim”.Pode parecer estranho figurar aqui Cristo (6/4 a.c. - 30/33 
d.c.) com personalidades contemporâneas ao poeta. Entretanto, trata-se de um Cristo histórico, 
criatura incompreendida no seu tempo, cuja verve romântica do poeta desce-o dos céus abstratos 
para a terra da “louca multidão”. Com dezesseis estrofes, o poema “Christo” discorre sobre um 
homem que “semeava o bem”, porém, a “mina das paixões, dos ódios, inflamava”. Esses ódios 
vinham da “louca multidão” e da “infrene agitação das cóleras”. O poeta ilumina “o traiçoeiro 
Judas”, também humano, nesse evento fundador de uma religião localizada que foi “um doloroso 
transe”. Deveras, tu, Cristo sentiste, diz o poeta, a “humana ingratidão cuspir-te sobre as faces”.  
A sexta estrofe dramatiza o escárnio da história, decerto que história antiga, oriental e 
romanizada: “Haviam de rasgar-te as carnes, te arrastando / Sobre as pedras, assim como se 
arrasta um cão... / E o quadro dessa dor imensamente grande / Havia de alertar um riso à 
multidão”. Mas eis que, então, um nome “encheu de repente as terras da Judéia” e o piedoso 
Cristo é arrancado da aurora e o poeta apressa a história: “Para ti vão abrir os braços de uma 
cruz”. Na décima primeira estrofe, Eliseu César imagina um Cristo na ambiguidade 
“herói/maldito”, tão afeito às revoltas negras da “segunda escravidão”, descortinadas por recente 
historiografia: “Eis que soa o tropel: a multidão revolta / Acusa-te, Jesus: tu és um criminoso! / 
Utopista do amor, a Lei jamais consente / Que vagueie pela estrada um grande revoltoso!” 
(CÉSAR, 1894, p. 51-54). Não há como não associar o “grande revoltoso” nas estradas das 
últimas décadas da monarquia escravista. A última estrofe recolhe, do tempo presente do poeta, a 
visada da liberdade e a quebra dos grilhões da escravidão, sim, a analogia desse Cristo sofredor é 
a do escravo libertado: “Deixou-te em recompensa à morte que lhe deste, / Oh! triste, criminosa 
e ingrata Humanidade! / Quebrados os grilhões que os pulsos te feriam, / E a curva de ouro e 
azul do céu da Liberdade!”. Percebemos aqui índices das imagens simbolistas de outro poeta 
negro, contemporâneo ao próprio Eliseu, cujos versos negros foram emparedados pela recepção 
branca dessa literatura afro-brasileira. Também já discorremos sobre essa invisibilidade 
(FLORES, 2015). Eliseu César faz de seu “Christo” histórico um protagonista de sua própria 
humanidade. 

                                                           
6A expressão“segunda escravidão” e “pós-emancipação” constituem polêmicas “teóricas” recentes na historiografia 
brasileira. Ver Marquese; Salles (2016) e Gomes; Domingues (2014). O tema “mulheres negras” (camponesas ou 
urbanas) também é esforço recente. Ver, em termos de Brasil, Xavier; Farias; Gomes (2012) e, para a Paraíba, Rocha 
(2001). 
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O poema “General Barreto” parece ler o contexto da lutas políticas republicanas e suas 
verberações nas estruturas locais de poder. O general José de Almeida Barreto (1827-1905) 
nasceu na Parahyba, combateu na Guerra do Paraguai e foi um dos militares que participou do 
“golpe deodorista” que proclamou a República, tornando-se senador pela Paraíba. Barreto fez 
oposição (civil e militar) à ascensão “jacobina” de Floriano Peixoto e ficou na defesa do 
governador Venâncio Neiva, deposto como tantos outros, com o golpe de 23 de novembro de 
1891. Promovido a marechal em 11 de janeiro de 1892 foi, com essa patente, signatário do 
“Manifesto dos 13 Generais”, no dia 31 de março de 1892. Nessas circunstâncias ganhou um 
efêmero exílio no Amazonas. O panegírico poético traça esse perfil militar “nos campos de 
batalha” ante as “agressões raivosas da metralha”. Chega-se a “representar” o militar como 
“gênio da guerra ocasião em que até “a morte recuava” e, assim, foi levado “para o céu da 
história”.São fortes os indícios de que Eliseu César mantinha sociabilidades políticas com o grupo 
republicano do poder local apoiado nacionalmente pelo General Barreto. O panegírico chega a 
esses últimos acontecimentos: “Mais tarde ei-lo no exílio, mas, no entanto, / O seu vulto eletriza, 
enche de espanto / E cresce ainda mais: É como o sol que às orlas do poente / [...] Ostenta a 
rubra face surpreendente” (CÉSAR, 1894, p. 28-30). O desterro do General Barreto durou de 
abril a setembro de 1892 e o poeta forjou esse ato de representar o “revoltoso” que “audazmente 
animava o tiroteio”. 

O poema “Silva Jardim” talvez seja o mais ideologicamente republicano dessa série 
política. Trata-se da verve trágica da performance romântica. Antônio da Silva Jardim (1860-
1891) representava a República jacobina, a virada da história, e o poeta vai construir essa 
representação na dimensão de um acontecimento traumático. Como se sabe, Silva Jardim foi 
tragado pelas fendas do Vesúvio, nas proximidades de Nápoles (Itália), no dia 01 de julho de 
1891. A morte do jacobino republicano repercute largamente na imprensa local nos meses 
seguintes. Esse é o contexto do poema.7 Com apenas quatro estrofes o “Silva Jardim” de Eliseu 
César pega a história pelo rabo. Na primeira a morte: “Morreste, lutador, quando da glória / 
Brilhava-te na fronte um raio louro... / Morreste, mas de estrelas um tesouro / Hoje redoira as 
páginas da história”. Na segunda, a construção de um “herói” da jovem República: “Foi-te a 
existência um campo de batalha, / Onde lutaste em prol da liberdade, / Na loucura febril da 
heroicidade / impávido titan, riste à metralha”. Na terceira, o poeta alude as pelejas políticas, os 
esplendores e a multidão. Silva Jardim foi um republicano muito popular, especialmente no Rio 
de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. A expressão “ativista” dos ideias republicanas não lhe soa 
anacrônica. Na última estrofe, Eliseu César replica a morte de Silva Jardim no Vesúvio: “Após 
tanto lutar, atleta ousado, / Como um condor que tomba fulminado, / Foste cair na entranha 
d’um vulcão” (CÉSAR, 1894, p. 26-27).  

O Vesúvio que soterrou Pompeia, Herculano e Stabia foi dramatizado na imprensa 
paraibana ao tragar o corpo de Silva Jardim. Os republicanos da Cidade da Parahyba celebraram a 
sua passagem trinta dias depois (O Estado da Parahyba, 12/08/1891). Nessa mesma edição 
Eliseu César publica “Loucura” numa extensão do drama do Vesúvio: “Vê bem: aquele Cristo 
amargurado” (CÉSAR, 1894, p. 104). Tanto na questão nacional quanto na dimensão das culturas 
políticas locais a República, antes provisória, afirmava-se numa “loucura” de eventos e 
eventículos que arrastavam as elites e os intelectuais dos espaços de poder e das redações para as 
ruas. Em boa medida, entre 1891 a 1891, Eliseu César publica num frenesi poético que 
impressiona. A trajetória poética caminha, também, no chão da política republicana. Nada lembra 
os correligionários da “Guarda Negra” na Corte imperial. Nesse contexto, Eliseu César é um 

                                                           
7As notícias começam a aparecer no dia 03 de julho e se estendem até o mês de agosto. O Estado da Parahyba, 
03/07/1891; 26/07/1891; 04/08/1891; 12/08/1891; 14/08/1891; 19/08/1891; 21/08/1891; 23/08/1891; 
29/08/1891. Os registros poéticos sobre Silva Jardim e o Vesúvio foram reiterados. José do Patrocínio parece que 
foi o primeiro: “Bela sepultura o vulcão, extraordinário destino o do grande brasileiro; até para morrer converteu-se 
em lava” (O Século, 12/07/1891). Ver HARDMAN (1998).  



 

e-ISSN: 2359-2796, v. 18, n. 1, 2018. XVIII Encontro Estadual de História – ANPUH-PB 

 

827 

poeta republicano, um “homem de cor republicano” e, portanto, deve ser visto “para além dos 
negros monarquistas” (DOMINGUES, 2014, p. 148-150). 

Com a perspectiva indiciária do registro racial constam“Os meus poemas”, “Teus 
beijos”,“Moreninha”, “Mulatinha”. Nos dois primeiros expressões indiciárias denotam, talvez, 
abstrações raciais amorosas e, nos dois últimos, registros de uma identidade racial aparecem na 
idealização da mulher. No longo “Os meus poemas” (cinco partes) o autor reitera a ideia de 
“mulher morena”. O coração do poeta está “tonto de luz e de amores” e o diz nessa 
expressividade romântica: “E teus olhos... (ai! Morena!) / Celestes, almos, tão puros... / D’uma 
alegria serena... / São dous brilhantes escuros”. Desfilam-se versos sobre as faces, os olhos, a 
boca, o diapasão da vontade de beijos, as possibilidades de afetos e todo “um lirismo sorridente” 
com toques erotizados. A evocação da “morena” se repete: “A tua boca pequena / Que verte a 
essencia dos lyrios/ eis a origem, morena, / Dos meus ardentes delirios!”. Essa situação persiste 
na aberturano poema “Teus beijos” no qual denota uma ação amorosa dessa mulher abstrata, 
“Morena, teus castos beijos”, cuja boca beijante inventa coisas sonoras, segreda frases de amor, 
sugere mundos estrelados e o “eu lírico” tudo vê e sente “À sombra das tuas tranças”(CÉSAR, 
1894, p. 135-140; 143-44). Pode ser que uma mulher de tranças não denote “traço étnico”, mas 
associado à expressão “morena” a margem para a etnicidade aumenta.  

No poema “Moreninha” o amor é segredado, contido, sonhado. Outras palavras, que 
podemos designá-las como “junções étnicas”, fazem da construção dessa lírica algo mais 
aproximativo de uma indiciária “identidade racial”. A abertura “Moreninha, se soubesses” replica 
em “Ah! Moreninha dos meus sonhos”. Do olhar ao “pé formoso” outros índices étnicos passam 
pela estrofe: “Tua trança negra e pura, / A delicada cintura, / O brilho do teu olhar, / A noute 
do teu cabelo”. Aqui observam-se sinais, traços, indícios da mulher negra (ou parda). A 
reiteração, para fechar o poema, implica a aura romântica, “Moreninha! Minha flor” (CÉSAR, 
1894, p. 102-103). Parece pouco, mas, não custa lembrar que a poesia de Eliseu César começa a 
ser escrita na experiência da abolição e do pós-emancipação, praticamente na última década do 
século XIX. Decerto que nessas experiências românticas racializadas, também haveria de ter, 
como lembrou Roger Bastide, “amores de negros e amores de brancos” (BASTIDE, 1943, p. 75-
80). 

Apresentamos, agora, o poema “Mulatinha”, com oito estrofes que joga enfoque lírico 
com evidentes índices de identidade racial. Para melhor fruição do leitor, vamos citar na íntegra a 
primeira, a segunda e a quinta estrofes, onde a situação indiciária aventa imagens poéticas da 
mulher negra visada: 

 Vejo-te a um canto amuada, 
 Bem como a flor desbotada 

Pelo calor do verão... 
Minha bella mulatinha, 
Que aguda magua espezinha 
Teu ridente coração? 
 
Acaso a côr do teu rosto 
É que produz o desgosto 
Que assim te faz padecer? 
Ah! Tu nem sabes, florinha, 
Que essa côr de mulatinha 
Faz a gente enlouquecer! 
 
[...] 
 
Não queiras nunca ser branca, 
Pois tens um olhar que arranca 
Muito doido coração: 
Tens d’esse olhar nas scentelhas 
A doçura das abelhas 
E as garras do gavião (CÉSAR, 1894, p. 127-129). 
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Podemos notar que o eu lírico é afirmativamente étnico na opção racial, “não queiras 

nunca ser branca”. A visada do poeta é que a “mulatinha” está “amuada” e indaga se é por causa 
“da cor do seu rosto”. Essa interpelação admite uma pertença étnica com a mulatinha, uma 
identidade racial, e advoga a beleza da sua cor, a beleza negra (ou afro-brasileira ou parda).  

Ora, se o autor, Eliseu César, é negro por que não haveria de ser sua poesia a anelagem 
que pensa, imagina e romantiza a mulher negra? Por que não pensar esse poema como um 
registro, um índice para a “mulher negra em versos”? Seria anacronismo literatura negra no 
século XIX? Literatura afro-brasileira seria mais pertinente? Essas polêmicas estão em curso no 
tempo presente (DUARTE; FONSECA, 2011). 

Pegamos essa hipótese de Oswaldo de Camargo, que observa o enorme desafio para os 
escritores negros (e pardos) do século XIX ultrapassarem a “inflexão branca da linguagem”.  A 
valorização do “beleza negra” explícita para a visagem da mulher negra “recém saída do 
cativeiro” seria, conforme Camargo, “literariamente louvável, de acordo com as normas [líricas], 
uma dicção cheia de negrice” (CAMARGO, 2005, p. 15). Assim, a expressão “mulatinha” nesse 
poema quer nos parecer que seja uma reconfiguração poética daquele que apresentamos antes, 
“moreninha”. Pois há mais identificações. Na sexta estrofe, sinais diacríticos, que numa década 
antes apareciam nos anúncios de jornais como traços de “mulher negra escrava fugida”, agora 
verberam, na lírica de Eliseu César, o sentido projetivo da negrura, “Esse teu cabelo anelado” 
segue-se pelo olhar erotizado – mas não folclorizado nem naturalizado – do “Teu quadril 
arredondado”.Não existe razão para despistarmos o romantismo negro de Eliseu César, ao 
contrário, pensamos em visibilizá-lo para a historiografia. Tendemos a concordar com Roger 
Bastide, ao afirmar que o romantismo “é o momento da primeira eclosão da poesia afro-
brasileira. Por isso mesmo ele é muito interessante de se estudar, para ver-se em que medida se 
adquiriu a consciência de uma originalidade estética racial” (BASTIDE, 1943, p. 40). 

Ainda assim, a historiografia precisa prestar atenção ao que vem da literatura –afinal 
tratamos a poesia como fonte – e o poeta e pesquisador contemporâneo Cuti (Luiz Silva) tem 
algo a nos dizer. Havia, mesmo no ocaso do século XIX, um “estreito corredor das letras” para 
homens e mulheres negras, sociabilidades poderiam levá-los a certo prestígio, “desde que 
romântico” (ou simbolista) e a “brasilidade era exclusiva dos brancos”. Assim, o método 
historiográfico deve ter como caminho “desemparedar” a escrita negra oitocentista, seguir “o 
ventre livre das obras” e trazer à tona “o sujeito étnico”, com suas “referencialidades e 
transgressões” (CUTI, 2009, p. 97-107). Assim, no seu conjunto poético, Algas (1894), do escritor 
afro-paraibano Eliseu César, nos permitiutestar essa abordagem e problematizar os sentidos das 
“fontes negras” para a historiografia. 
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OS BOTICÁRIOS E O OFÍCIO DE CURAR NO BRASIL DO SÉCULO XIX 
 

Ana Beatriz Ramos de Oliveira1 
 
Resumo: Os boticários conquistaram ao longo do século XIX um certo status social em relação 
aos outros práticos de cura. Com a institucionalização da medicina, e o fim da Fisicatura-Mor, os 
surtos epidêmicos, os boticários foram ganhando espaço institucional de formação e atuação. 
Este artigo tem como objetivo fazer estado de artes, dos trabalhos produzidos sobre o tema nos 
últimos anos, compreender o universo social dessa classe durante o oitocentos, suas trajetórias, 
conflitos e principalmente suas contribuições para a farmacologia nacional, um conhecimento 
compartilhado e adquirido pelo popular e o acadêmico. 
 
Palavras-chave: Boticários, História da farmácia, oitocentos  
 
Introdução  
 

Esse artigo é um passo inicial de uma pesquisa sobre os boticários e farmacêuticos2 no 
Brasil do século XIX. Com os estudos de sobre a História da Saúde e das Doenças, as práticas de 
cura são amplamente analisadas pelos curandeiros, parteiras, barbeiros, desde então, surgiu a 
curiosidade em pesquisar uma bibliografia a respeito dos boticários e farmacêuticos no século 
XIX, sua relação com os outros práticos e como a ascensão social que foi um processo histórico 
interessante dentro do século XIX. 

Sob a bibliografia reunida para a construção desse artigo, é interessante perceber o período 
muito próximo entre estes trabalhos, basicamente todos aqui analisados foram produzidos na 
primeira década do século XXI, o que nos revela um interesse destes historiadores em um 
mesmo período, e agora,pouco mais de uma década se passou, estes trabalhos são revisitados, 
novos pesquisadores da História da saúde e das doenças aprofundam suas pesquisas e reescrevem 
novas descobertas, afim de contribuir com novas perspectivas e questionamentos em relação ao 
passado do século XIX. 

 Muito deste artigo é um compartilhamento do que encontrei durante a pesquisa, para sanar 
minha curiosidade, e expressada na vontade de compreender um pouco mais sobre essa classe 
profissional, que se diferencia hierarquicamente dos outros agentes de cura, estes supracitados 
nas pesquisas da Saúde e das Doenças, e por falta de mais detalhes sobre os boticários, resolvi 
incursa nestas leituras, principalmente para conhecer mais sobre essa classe e sua função nas 
práticas e cura, e a partir disso definir futuros projetos.  

É perceptível que na segunda metade do século XIX, foi determinanteuma nova 
reorganização social dos farmacêuticos, por uma conjuntura complexa das epidemias acometendo 

                                                           
1Graduanda em História da Universidade Federal da Paraíba. Bolsista da iniciação científica em antropologia. E-mail 
– bia3ramos@gmail.com. 
2 A nomenclatura Boticários e Farmacêuticos utilizado nesse artigo, tem duas características distintas.Segundo Flávio 
Coelho Edler,o farmacêutico Manoel Hilário Pires Ferrão, em 1875, chamou a atenção sobre reafirmar a distinção, 
entre farmacêuticos e boticários, pois farmacêutico na época eram considerados aquele que tinha a formação regular 
para exercer a profissão, já o boticário eram geralmente e comerciantes, que simplesmente poderia comprar um 
ponto de vendas e com isso vender cosmético e até algumas soluções utilizadas como remédios.  
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as cidades. A institucionalização da medicina, a reorganização das práticas de cura sobre o 
modelo higienista, teve um fator determinante para uma concretizar o saber farmacêutico, e 
consequentementea conquista de um espaço com uma certa relevância social. Desta forma, 
pretendo compreender estes processos de acordo com os trabalhos já existentes sobre o tema, e 
assim, também contribuir em um estado de arte, sobre as pesquisasrelacionadas aos boticários e 
farmacêuticos produzidos aqui no Brasil. 
Os Boticários na primeira metade do século XIX  

 
Ainda na primeira metade do século XIX, o ofício dos boticários se assemelhava ao ofício 

de curandeiros, barbeiros sangradores, cirurgiões barbeiros, parteiras entre outros práticos, ou 
seja, era uma classe informal como outra,sem a formação acadêmica, mas com o pequeno 
diferencial de alguns com poucas posses que adquiriam uma botica3e assim se tornaria um típico 
comerciante, ou até poderia ser um andarilhos que faziam aplicações de ventosas, pois alguns 
também dominavam as práticas de sangria, estes dependiam de licenças concedidas pela Fisicatura 
–mor4.  

 
A Fisicatura mor esforçava-se em fazer valer a sua autoridade etentar garantir as 
prerrogativas dos que se tinham oficializado, sobretudodaqueles cujas atividades eram 
as mais valorizadas. Apesardisso, o número de licenças concedidas aos terapeutas 
populares foimuito pequeno, destoando do constatado por intermédio de outrasfontes, 
como os relatos de viajantes, os periódicos e as correspondênciasentre autoridades, que 
fazem referência à presença dessesterapeutas disseminada pelo Brasil. Em geral, 
curandeiros, sangradorese parteiras oficializavam as suas atividades quando 
tomavamconhecimento da proximidade da fiscalização (às vezes, em virtudede alguma 
denúncia) ou quando viam na obtenção de uma licençauma forma de se sobressair entre 
os concorrentes, como nos centrosurbanos. (PIMENTA,2008,p.94)  

 

Em 1812, foi criado o Laboratório Químico Prático, onde candidatos a boticários 
poderiam ser preparados para a manipulação dos medicamentos. Foi assim até a criação do 
primeiro curso de farmácia, no ano de 18325, tanto na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro 
como na Faculdade de Medicina da Bahia6. Assim, começou a ser oficializado o ensino de 
farmácia no Brasil, tanto dos farmacêuticos,como o curso para parteiras.Com a extinção 
daFisicatura-Mor, os outros agentes de cura foram colocados em definitivo na ilegalidade, mesmo 
assim, esses práticos continuaram a auxiliar as camadas mais baixas da sociedade.  

Sobre os cursos de farmácia, segundo Flávio Coelho Edler, a principal literatura utilizada 
para os estudos das disciplinas do curso eram os tratados de autores francesestraduzidos, e assim 
esse mesmo conhecimento foi reproduzido,incluindo o conhecimento popular adquirido de 
diferentes etnias que aqui interagiam.  

O curso farmacêutico era dividido em três anos, o 1º ano se estudava: Física médica, 
botânica médica, e princípios elementares de zoologia; 2º ano: botânica médica e princípios 
elementares de zoologia, química médica e princípios elementares de minerologia; 3º: química 
médica, princípios elementares de minerologia, matéria médica brasileira, farmácia e arte de 

                                                           
3 Boticas poderia ser um comercio em que se vendia remédios prontos ou preparados, mas também poderiam sem 
uma caixa de madeira, que ali contia algumas drogas para manipulação.  
4Este órgão atuou no Brasil de 1808 a 1828 e foi responsável pela concessão de cartas profissionais da área da saúde. 
Para mais detalhes ver: PIMENTA, TS. Barbeiros-sangradores e curandeiros no Brasil (1808-28). In: História, 
Ciências, Saúde. Manguinhos. V.1 n.1 (jul-Out. 1994). RJ: Fundação Oswaldo Cruz, Casa Oswaldo Cruz, 1997. 
Relação de boticários habilitados, 1811-1828  in  ABREU, Deyse Marinho de. Arte Boticária: Uma Análise a 
Partir de Boticários e Boticas da Comarca do Rio das Velhas na Segunda Metade do Século XIX. Minas 
Gerais: Dissertação de mestrado em História/ UFMG,2006,p.13 
5 EDLER, Flávio Coelho. Boticas &Pharmacias: Uma História ilustrada da farmácia no Brasil. Rio de Janeiro, 
2006, p.57 
6 PIMENTA, Tânia Salgado, COSTA, Ediná Alves.O exercício farmacêutico na Bahia da segunda metade do século 
XIX.História, Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro,v.15, n.4,out.-dez. 2008, p.1015 
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formular. Além destes três anos, o aluno para poder obter o diploma de farmacêutico deveria 
praticar por três anos em uma botica, como um estágio. Este trabalho poderia ser feito durante o 
curso ou posterior ao curso7.  

Outra instituição importante para a formação dos farmacêuticos no Brasil, foi a criação da 
Escola de Farmácia de Ouro Preto, em 1839, foi instituída pela Assembleia Legislativa de Minas 
Gerais e inaugurada em 1840 pelo médico Eugênio Celso Nogueira.Os professores deste curso 
eram, Manoel José Cabral, farmacêuticodiplomado na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, 
ele lecionava botânica e matéria médica, já o outro professor, Calixto José Arieira8 ministrava 
aulas de química e de farmácia.  

Na dissertação de Deyse Marinho de Abreu9,elase volta ao recorte dos boticários do Rio 
das Velhas em Minas Gerais, ela cita a Escola de Farmácia de Ouro Preto como um importante 
centro de formação, além das características da formação desses farmacêuticos. Diferente dos 
cursos das Faculdades de Medicina da Bahia e do Rio de Janeiro,onde os professores eram 
médicos, na Escola de Farmácia10, osprofessores eram geralmente farmacêuticos diplomados. 
Abreu também cita a relação com boticários não formados no ensino regular, estes que exerciam 
a função e tinham experiências na prática farmacêutica. Além disso ela aponta as soluções 
encontradas com a nova legislação, e como se reorganizou o processo de regulamentação. 

 
A partir de 1839, de acordo com a legislação provincial, ninguém poderia exercer a arte 
de farmácia sem o título dado pelos cursos oficiais. Os boticários que atuavam sem o 
título, a fim de estarem adequados à nova exigência, teriam seis meses para realizar os 
exames da Escola de Farmácia de Ouro Preto. Porém, como era de se esperar, um 
grande número boticários sem diplomas manifestou seu descontentamento com a nova 
lei e, assim, os legisladores, em 1841, criaram uma Resolução provincial que dispensaria 
os boticários dos exames, desde que pudessem comprovar que, em 1839 já exerciam a 
profissão há seis anos. (ABREU,2006, p.5) 

 

Vale ressaltar e perceber a relação de hierarquia dentro das práticas de cura, essa discussão 
é muito bem comentada em um texto de Tânia Salgado Pimenta,Entre Sangradores: Práticas e 
Formação médica na Primeira Metade do Século XIX, ela cita “Não obstante a hierarquização, a 
oficialização das práticas de cura populares significava o reconhecimento desse saber como 
legítimo,o que permitia a inclusão dos terapeutas populares entre as pessoas autorizadas a exercer 
alguma atividade de cura”11.A farmácia por mais que se aperfeiçoasse com formação profissional, 
ainda na primeira metade do século XIX, durante a segunda metade do século foi se redefinido 
como prática, além das contribuições de pesquisa, ganhou espaço, mesmo que a margem da 
medicina. 

O curso de farmácia foi uma oportunidade, principalmente para aqueles que não tinham 
tantas condições de cursar uma faculdade de medicina, “Muitas vezes, a vontade de ser médico 
era transferida para o diploma de farmacêutico” (EDLER,2007,p.67), uma possibilidade para 
aqueles que detinham poucas posses ou que dependiam de bolsas de estudos ou o patrocínio de 
algum padrinho que custeasse os estudos. A farmácia se tornava uma oportunidade de ascender 
socialmente, garantir espaço de respeitabilidade por meio da profissão.  

                                                           
7EDLER, Flávio Coelho. Boticas &Pharmacias: Uma História ilustrada da farmácia no Brasil. Rio de Janeiro, 
2006, p.63-64 
8Idem,ibidem,p.65. 
9 ABREU, Deyse Marinho de. Arte Boticária: Uma Análise a Partir de Boticários e Boticas da Comarca do Rio das 
Velhas na Segunda Metade do Século XIX. Minas Gerais: Dissertação de mestrado em História/ UFMG,2006,p.4-13 
10 A Escola Farmácia de Ouro Preto até os dias hoje matem suas atividades, foi incorporada em 1969 a Universidade 
Federal de Ouro Preto. Link :http://escoladefarmacia.ufop.br/a-escola , Acesso 14/07/2018 às 00:58. 
11PIMENTA, Tânia Salgado. Entre Sangradores: Práticas e Formação médica na Primeira Metade do Século XIX. 
Cadernos Cedes, Vol.23,n.59,Campinas: Unicamp,2003,p.92. 

http://escoladefarmacia.ufop.br/a-escola
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Um o personagem histórico exemplar que Edler nos traz no seu livro12, é a figura de José 
do Patrocínio (1854-1905), formado em farmácia, mas jornalista de atuação. José do Patrocínio 
era negro, filho de padre,foi da vila de Campos para o Rio de Janeiro, sem recursos, se tornou 
aprendiz de farmácia do Hospital da Santa Casa da Misericórdia, depois se diplomou em 1878, 
pela Faculdade de Medicina, mas devido à falta de recurso para montar a própria farmácia, 
resolveu seguir a carreira de jornalista. José do Patrocínio em meio a história pode ser 
considerado um personagem que se destacou como jornalista, mas que representa outros que não 
conseguiram seguir o mesmo caminho de formação, ou nem mesmo conseguiram se formar.  

Em 1840 surge no cenário oitocentista, a homeopatia, um assunto que muito rendeu no 
Jornal o Commercio, e foi motivo de debate tanto para médicos como para farmacêuticos, prática 
essa amplamente denunciada como charlatanismo, tanto que nos trabalhos de Verônica Pimenta 
Velloso, como nos trabalhos de Flávio Coelho Edler, a homeopatia era uma questão a ser 
contestada, vista pelos profissionais da saúde como ameaça à saúde pública. Verônica Velloso, 
refere-se ao charlatanismo em seu trabalho,13ela produziu um trabalho extenso que também 
aprofunda a farmácia lusitana e as trajetórias de alguns farmacêuticos no império,assim, ela 
também cita em vários tópicos o charlatanismo como motivo de debate, e nos apresenta o 
personagem Dulcamara14. Este é um personagem de uma ópera italiana que foi reapresentada no 
Brasil em 1846, intitulada o “Elixir de Amor”, o então Dulcamara virou uma sátira nos jornais em 
relação ao charlatanismo.  

 
Embora a ópera “Elixir de Amor” tenha estreado em maio de 1844 na Corte brasileira 
no Teatro São Pedro de Alcântara, foi na reapresentação durante julho de 1846 que ela 
obteve maior sucesso no Brasil, conforme relato de uma das colunas do Jornal do 
Commercio. Exatamente nesta época, entre os meses de junho e agosto, circulou um 
pequeno jornal na cidade carioca chamado o Anti-Charlatão, cujos redatores que se 
mantinham no anonimato através de pseudônimos, eram farmacêuticos e médicos 
pertencentes à Academia Imperial de Medicina. Nestes anos, ainda não tinham sido 
criadas as associações próprias dos farmacêuticos. Mas alguns deles como o boticário 
Ezequiel Corrêa dos Santos já sobressaía no cenário médico como defensor da classe 
farmacêutica. Provavelmente, ele seria um dos redatores do jornal que assinava como 
“O Galenista”, visto que o seu nome era um dos que apareciam nas polêmicas que se 
tratavam entre os membros da Academia e os homeopatas nas páginas do Jornal do 
Commerciodurante os anos de 1840. Naquela época a homeopatia além de aparecer 
naquele jornal de maior circulação já era representada por alguns espaços institucionais 
no município da corte como o Instituto Homeopático do Brasil (1843), que tinha a 
proposta de difundir a homeopatia pelo país prestando atendimento aos pobres e 
fornecendo remédios na sua Botica Central Homeopática, na rua São José e em 1845, o 
mesmo Instituto criava a Escola Homeopática do Brasil. (VELLOSO,2007, p.171-172) 

 

Assim como Velloso, Edler (2007,p.59)  também se refere ao Galenista e seu “ataque aos 
homeopatas”. O Galenista, ou melhor, supostamente Ezequiel Côrrea dos Santos (1808-1864), é 
um dos personagens do cenário farmacêutico oitocentista, várias vezes citado nas obras no qual 
tive acesso sobre os boticários. Ezequiel,natural da Vila de Pilar no Rio de Janeiro, foi um dos 
principais farmacêuticos na sua época, “pai da farmácia brasileira” (CARMO apud, 

                                                           
12 EDLER, Flávio Coelho. Boticas &Pharmacias: Uma História ilustrada da farmácia no Brasil. Rio de 
Janeiro, 2006, p.67. 
13VELLOSO, Verônica Pimenta. Farmácia na Corte Imperial (1851-1887): Práticas e Saberes. Rio de Janeiro: 
Tese de Doutorado em História das Ciências e da Saúde/ Fundação Osvaldo Cruz, 2007, p.170-172. 
14 Assim como Verônica Velloso, Flávio Edler também cita o caso do personagem do Dulcamara, este personagem na 
história é um vendedor do Elixir de Amor, e na história ele vende o elixir para um outro personagem chamado, 
Neomorino que dá o elixir para sua amada Adina. Ela se apaixona de repente por e Neomorino acredita que o elixir 
deu certo, mas na verdade Adina está com interesse em uma herança que ele está para receber. Essa sátira virou um 
personagem para denominar os charlatões, virando assuntos nos periódicos e das reuniões da Academia Imperial de 
Medicina, principalmente nas acusações contra os homeopatas. In EDLER, Flávio Coelho. Boticas & Pharmacias: 
Uma História ilustrada da farmácia no Brasil. Rio de Janeiro, 2006, p.84. 
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VELLOSO,2007, p.26).Foi um homem que vivenciou o período joanino até a consolidação 
acadêmica e legal dos farmacêuticos no oitocentos, ainda segundo Velloso, ele teve aulas de 
química ministrado por José Caetano de Barros, e titulou-se pela Fisicatura-Mor, “o boticário da 
Fisicatura, assim como se intitulava”15. 

Fundador e presidente da Sociedade Farmacêutica Brasileira, inaugurada em 30 de março 
de 1850, combatia o charlatanismo como bem vimos usando o pseudônimo “Galenista”, no 
periódico:“O Anti-Charlatão”,que teve sua circulação curta, esse periódico além de combater o 
charlatanismo -como o nome já diz-  e defender os interesses dos farmacêuticos, nesse mesmo 
impresso, Ezequiel atacou diretamente o homeopata francês Benoit Jules Mure, um dos 
fundadores e presidente do Instituto Homeopático do Brasil. Em “O Anti-Charlatão” ele sugerir 
que o homeopata, fazia uso de pito de pango, isto é, maconha, cujo comércio e uso, muito difundidos 
entre os negros, foram proibidos pelo código de postura de 1838.” (EDLER,2007,p.57). É 
comum observar como esses impressos surgem para defender posições políticas, uma prática 
muito utilizada pela elite letrada do XIX, assim como de publicações científicas, e divulgação da 
arte. 

Ezequiel teve o primeiro periódico Revista Pharmaceutica (1851-1855), que parou a circulação 
e 1862, depois voltou com o novo nome,A abelha,16ambos eram periódicos da Sociedade 
Farmacêutica Brasileira, em que muito Ezequiel se expressou em relação as reivindicações da sua 
classe.  

 
Esta última denominação[periódico A Abelha] expressava a identidade que os 
farmacêuticos faziam entre o seu trabalho coletivo das abelhas operárias, que retiravam 
da natureza material para o sustento da colmeia. Os que praticavam o exercício ilegal da 
farmácia ou que especulava m comercialmente as drogas e remédios eram identificados 
como os zangões-charlatões, que viviam à custa do trabalho das industriosas abelhas. 
(EDLER,2007,p.82) 

 

Na literatura do século XIX, os romances oitocentistas é possível identificar personagens 
que exemplificavam pessoas da sua época, em uma das citações dos trabalhos analisados está o 
personagem Cirino do Romance “Inocêncio” do Visconde de Tauany.  

 
Natural do interior da província paulista e filho de um vendedor de drogas, Cirino fora 
criado na cidade de Ouro Preto por um tio que por intermédio de contatos, conseguiu 
matricular o sobrinho no conceituado colégio interno de Caraça. Com a morte do tio, 
Cirino ficara desamparado, empregando-se como caxeiro de uma botica, onde aprendeu 
a aviar receitas utilizando um velho e encardido Formulário Chernoviz. Abandonando a 
botica de pouco movimento, siu a percorrer as imediações da cidade a cavalo, munido 
de algumas drogas armazenadas em sua caixa de boticas e do precioso Formulário, em 
busca de clientes. Rapidamente passou a ser reconhecido como doutor pela população 
assistida, o que incentivou a matricular-se na Escola de Farmácia de Ouro Preto para 
obter o título oficial de farmacêutico, conferido pelo presidente de província. No 
entanto, em dificuldades financeiras, adiou tal objetivo e decidiu viajar pelos sertões a 
“medicar, sangrar e retalhar”, sendo recebido sempre como doutor. Essa com certeza 
era a história de muitos dos boticários curandeiros que andavam pelos sertões 
garantindo sua sobrevivência e preenchendo a falta de assistência médica e hospitalar 
no Império. Portadores de um conhecimento que se adquiria na prática cotidiana, que 
se passava de pai para filho ou de mestre para aprendiz. (EDLER,2007,p.66) 

 

Assim, também é possível identificar personagens nas obras de Machado de Assis (1839-
1909), como no conto O Alienista17, e em Dom Casmurro, um personagem intitulado como “O 
Agregado” em um dos capítulos, mas com o nome de José Dias. Neste livro, José Diasse 
apresentou como Médico Homeopata, levava um Manual e uma botica consigo. Ele curou um 

                                                           
15Idem, ibidem, p.26-33. 
16Idem, ibidem,p.82. 
17MACHADO de ASSIS. O Alienista. 33ªed. 5ª impressão. Série Bom Livro. SP: Ed. Ática, 002. p.11-12, 21 
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feitor e uma escrava e não quis receber pela cura. Logo o pai de Bento Santiago o propôs viver 
ali, com um pequeno ordenado, José Dias aceitou. Além das obras, Machado de Assis 
tambémchegou a se manifestar sobre os remédios em periódicos, como cita Edler 
(2007,p.74),que no periódico A semana, Machado de Assis questiona, “Por que os remédios 
morrem?”, o questionamento se deve pelo desaparecer de alguns medicamentos do mercado 
como “ O colírio que Antônio Gomes vendia em sua casa, rua dos Borbonos, nº26, e o rapé 
Grimstone”.  

Os farmacêuticos na primeira metade do século XIX, começaram a se firmar na sociedade 
como práticos de formação, ganharam espaço e status de atuação, graças a regulamentação do 
ofício, além da criação dos cursos dentro da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro como da 
Bahia, e a criação da Escola de Farmácia de Ouro Preto, e procuraram - como podemos ver com 
Ezequiel Corrêa de Santos -combater os “falsos”, os práticos ilegais, os homeopatas, tudo na 
tentativa de legitimar-se diante da sociedade imperial. Além dos próprios conflitos internos entre 
médicos e farmacêuticos, como cita Abreu em sua dissertação18. 

 
Os Farmacêuticos na segunda metade do século XIX 

 
A segunda metade do século XIX foi marcada por surtos epidêmicos, caracterizaram o 

despreparo da medicina e da farmacologia diante das graves doenças que acometiam várias 
regiões do país. Os surtos que desestabilizaram a segunda metade do século XIX, que ajudou a 
redefinir as relações e as necessidades, além da percepção da ineficiência em relação as práticas de 
cura dentro das formações regulares.Devido a todo este caos instalado a população voltou a 
buscar os tratamentos alternativos, não legalizados pelo Império.  

A ciência médica e farmacêutica e aqueles que se julgavam seus representantes, nem 
sempre conseguiriam obter bons resultados no tratamento da doença epidêmica. Isto 
favorecia a atuação de outras práticas de cura, representadas pelo barbeiro, sangradores 
e curandeiros que permaneciam desautorizados deste e extinção da Fisicatura, em 1828, 
mas que continuavam assistindo a população”(PIMENTA apud, VELOSSO, 
2007,p.119) 

 

 Em 1850, foi criada a Junta Central de Higiene Pública, em 1849, segundo Edler 
(2007,p.61), a febre amarela teve seu grande surto no Rio de Janeiro, e as devastações do cólera se 
firmariam em 1855, também na cidade do Rio de Janeiro e Salvador.  

“A primeira associação de farmacêuticos na Corte surgiu num contexto de epidemia 
marcado por disputas, indefinição de espaços de atuação e de venda indiscriminada de 
remédios diversos [...] Mas, a proposta da criação de uma associação não é partido só 
do grupo de boticários ligados a Ezequiel” (VELLOSO,2007,p.41). 

 
Ezequiel Corrêa Santos cria em 1851, a Sociedade Farmacêutica Brasileira, onde seus sócios 

eram aqueles proprietários de boticas, boticários ou trabalhavam em farmácias particulares e até 
nas farmácias de hospitais, como da Santa Casa de Misericórdia, hospitais Militares, e alguns 
titulados pela Faculdade de Medicina da Bahia19. “As medidas estabelecidas para combater as 
epidemias demonstrava a intenção de regularizar o exercício da medicina e da farmácia, definindo 
papéis distintos a seus representantes, o que já havia sido previsto por leis desde a época da 
Fiscatura Mor do Reino de Portugal.” (VELLOSO,2007,p.118) 

Ainda segundo Velloso, durante o período de surto epidêmico, foi publicado um 
documento onde definia algumas farmácias onde pessoas pobres poderiam adquirir com 

                                                           
18ABREU, Deyse Marinho de. Arte Boticária: Uma Análise a Partir de Boticários e Boticas da Comarca do 
Rio das Velhas na Segunda Metade do Século XIX. Minas Gerais: Dissertação de mestrado em História/ 
UFMG,2006,p.17-32 
19VELLOSO, Verônica Pimenta. Farmácia na Corte Imperial (1851-1887): Práticas e Saberes. Rio de Janeiro: Tese de 
Doutorado em História das Ciências e da Saúde/ Fundação Osvaldo Cruz, 2007,p.82-83.  
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gratuidade alguns remédios, a receita deveria ser assinada por um médico habilitada com o nome 
“Epidemia Reinante”, no alto do documento, além do nome e endereço do paciente. Uma destas 
boticas habilitadas para aquisição destes medicamentos foi a botica de Ezequiel 20. 

Os estudos sobre a flora nacional se intensificam principalmente nos anos 70 do século 
XIX, e o status dos farmacêuticos21toma uma posição ainda mais importante diante da sociedade. 
Cresce o número de publicações de periódicos, compartilhando experiências de descoberta sobre 
as ervas medicinais no Brasil.Além do prestígio adquirido principalmente a organização da classe, 
e engajamento em relação as pesquisas medicinais, e a fabricação de remédios.Os farmacêuticos 
que se destacaram de acordo com as pesquisas sobre a flora medicinal brasileira, foi Francisco 
Freire Alemão, professor da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e Joaquim Monteiro 
Caminhoá, que dirigiu o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Além dos pioneiros na indústria 
químico brasileira, Jean Marie Soullié, Jeann-Louis Alexandre Blanc e Theodoro Peckolt, que 
esteve à frente do Laboratório de Químico do Museu Nacional em 1870, e fez importantes 
análises na flora brasileira, resultando no livro Análises da matéria médica brasileira (1868) e Histórias 
das plantas medicinais e úteis do Brasil. (1888-1914)22. 

Já as Boticas no século XIX, segundo Flávio Edler, permaneciam como no período 
colonial, não se vendia apenas remédio, a botica também era um espaço de sociabilização, ao 
mesmo tempo que conservava o ar de mistério “a alquimia da formula secreta”, a manipulação 
dos remédios a venda da cura, a relação com a experiência que misturava o aprendizado formal, 
com a prática e o conhecimento popular. Os remédios exclusivos com fórmulas exclusivas, 
elixir,cosméticos, uma grande variedade de produtos. 

E como espaço de sociabilidades, era comum encontros políticos dentro das 
boticas,mobilizados pelos donos das boticas e exemplo do próprio Ezequiel, que firmou 
liderança com os liberais exaltados, ainda em 1832. Ao mesmo tempo em que a crença na fé 
também era expressava, comum a imagem do São Miguel23sobre o balcão um altar, como 
inclusive se ilustra um quadro de Debret, Aquarela da botica na corte. Também era comum o uso 
das boticas para atendimentos médicos, uma prática pontuada por Edler.Para não pagar impostos 
alguns médicos recorriam a consulta no interior das farmácias. Alguns farmacêuticos, também 
poderiam atuar informalmente aos olhos da lei, para remediar alguns males acometidos a 
população que nem sempre teria um acesso ao médico. Pequenos problemas poderiam ser 
remediados por esses profissionais, gripes, má digestão, além de alguns cosméticos.  

E por citar cosméticos, uma famosa farmácia de cosméticosé criada no século XIX e 
funciona até os dias de hoje.A Pharmacia Granado, foi fundada em 1870, pelo português José 
Antônio Coxito Granado, inicialmente vendia produtos cosméticos importados da Europa, 
passou a ser um ponto de encontro da elite carioca, e ganhou o título de Pharmacia Oficial da 
Família Imperial Brasileira concedido por D. Pedro II em 188024. Só durante a Primeira Guerra 
Mundial, passou a fabricar os seus próprios produtos.  

Durante o período de transição do Império para a República, segundo Edler e Velloso, os 
farmacêuticos ficaram praticamente sem representação. Depois da morte de Ezequiel, em 
1868,não se encontra mais muito material sobre a Sociedade Farmacêutica Brasileira25. Em 1893 
foi criado o Centro Farmacêutico Brasileiro, e só em 1926 o código farmacêutico brasileiro foi 
oficializado Farmacopeia dos Estados Unidos do Brasilde autoria de Rodolfo Albino Dias da Silva26. 

                                                           
20Idem,ibidem,p.117. 
21EDLER, Flávio Coelho. Boticas &Pharmacias: Uma História ilustrada da farmácia no Brasil. Rio de Janeiro, 
2006, p.60-61. 
22Idem,ibidem,p.76-79. 
23 “São Miguel, santo protetor das corporações de livreiros, confeiteiros, caxeiros e boticários. Idem,ibidem,p.79. 
24 Acesso <https://www.granado.com.br/institucional/historia-granado> 14/07/2018 às 18:10.  
25VELLOSO, Verônica Pimenta. Farmácia na Corte Imperial (1851-1887): Práticas e Saberes. Rio de Janeiro: 
Tese de Doutorado em História das Ciências e da Saúde/ Fundação Osvaldo Cruz, 2007,p.43-44. 
26EDLER, Flávio Coelho. Boticas & Pharmacias: Uma História ilustrada da farmácia no Brasil. Rio de 
Janeiro, 2006, p.85. 

https://www.granado.com.br/institucional/historia-granado
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Considerações finais  

 
Este artigo fez uma breve narrativa sobre os boticários no século XIX, suas trajetórias, 

personagens, conflitos e conjuntura social, desde o período da Fisicaruta- Mor e suas licenças para 
atuação, até a reafirmação como classe, na disputa por espaço com a medicina, e ainda em uma 
posição mais satisfatória juridicamente, do que os outros práticos que também atuavam nos 
ofícios de cura.  

Como primeiraaproximação com a história destes farmacêuticos no século XIX, foi de 
extrema relevância ter contato com o conjunto de trabalhos aqui citados, em um breve estado de 
arte, pude compartilhar sobre um temabastante interessante dentro da produção da História da 
Saúde e das Doenças. 

Também gostaria de enfatizar que esse trabalho éum primeiro passo para futuras incursões 
sobre a pesquisa dos farmacêuticos durante o período imperial. Pretendo aprofundar as pesquisas 
para futuros projetos, sobre os farmacêuticos no Brasil e compreender mais as contribuições 
destes profissionais para a História do Brasil, e os avanços para a busca da cura das doenças em 
momentos críticos do país.  
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APRENDER A MANDAR: JOSÉ AMÉRICO DE ALMEIDA, A INFÂNCIA NO 
ENGENHO OLHO D’ÁGUA E O REPERTÓRIO POLÍTICO DA VILA DE AREIA 

 
Luiz Mário Dantas Burity1 

Introdução 
 
No ano seguinte ao do meu nascimento, veio a Abolição e no outro foi proclamada a 
República. Ao dar os primeiros passos, ingressei num mundo renovado com seus 
pregões de fraternidade e liberdade e é o que se vê: um século de sangue e de pânico 
universal.  

José Américo de Almeida (1976, p.15). 
 

 Aquele era o começo de um novo tempo e os mais velhos bem sabiam disso, tanto que se 
anteciparam ao veredito do parlamento e à assinatura da princesa. Enquanto a instituição 
escravocrata, pilar fundamental do regime imperial, ruía a olhos vistos, a elite agrária da vila de 
Areia, no interior da província da Parahyba do Norte, alforriou suas cativas, seus cativos e 
declarou extinta a escravidão naquela circunscrição municipal. Algum tempo mais tarde, o jornal 
A Verdade noticiaria com entusiasmo a emergência do novo regime, não era para menos. O pacto 
federativo concedia maior autonomia para as elites locais, com espaço privilegiado para a 
discussão política, instrumento que aquela gente sabia manejar. Em pouco tempo, algumas das 
lideranças do município tomariam as rédeas da política estadual, orquestrando uma oligarquia que 
se manteria no poder por quase vinte anos. 
  Aos olhos de José Américo de Almeida, que ensaiava seus primeiros passos, as notícias 
que arrebatavam o mundo público decerto não passavam de uma agitação estranha que ocupava 
as conversas e sobressaltava os ânimos dos parentes mais velhos. Ainda assim, as mudanças, mas 
também as permanências que as envolviam, afetavam a sua vida. Elas estavam postas no 
cotidiano do engenho, na pobreza dos moradores e das moradoras, na subserviência com a qual 
eram tratados pelo senhor e pela senhora, na violência que perpassava a economia de relações 
desses sujeitos – suas condições de vida e trabalho, oportunidades de ascensão social, liberdade 
para ir e vir, violências dos símbolos e dos corpos etc. Ao passo disso, não lhe devem ter fugido 
aos olhos nem aos ouvidos aquelas reuniões na casa do avô paterno ou na sala de sua casa, 
quando os tios se reuniam para discutir política. Era uma gente poderosa, articulada com os 
proprietários da região e com os fazendeiros das paragens mais distantes. 
 Esse repertório precisava ser transmitido de uma geração para a outra como uma forma 
de manter o poder político e econômico da família. Era dessa maneira, observando o mundo à 
sua volta, o comportamento dos mais velhos, os valores que cultivavam, os costumes que 
aprovavam e reprovavam na parentela e na criadagem, as diferenças que inscreviam limites e 
demarcavam hierarquias, que o menino aprendia o seu lugar naquela sociedade. Em outras 
palavras, era possível dizer que, de forma mais ou menos intuitiva, ele descobria o habitus de uma 
vida aristocrática. Entenda-se por habitus, na esteira de Pierre Bourdieu (1996[1986]), um 
conhecimento adquirido, tomado de um capital, e que se expressa como uma disposição 
incorporada, quase postural, dos sujeitos para se movimentar no mundo de determinada maneira. 

                                                           
1Doutorando em História pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), com orientação da 
Profa. Dra. Lúcia Grinberg. Bolsista da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. E-mail: 
marioburity@hotmail.com.  
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Essa aprendizagem, relativamente destituída de intencionalidade, desenvolve capacidades e 
formas específicas de perceber o mundo (BOURDIEU, 2015[1979]). 
 A aprendizagem, conforme Lev Semenovitch Vigotski (2017[1934]), acontece por meio 
da confluência do desenvolvimento do pensamento e da linguagem e tem como preceito, 
portanto, a socialização dos sujeitos. Há uma série de códigos que as crianças vão aprendendo ao 
passo em que interagem com adultos e outras crianças. Esses códigos são, por natureza, 
intersubjetivos, na medida em que são compartilhados e compreendidos por um grande número 
de pessoas, mas que também sofrem influência das vivências do sujeito que as apreende. Além 
disso, é preciso pensar que, por mais que as pessoas aprendam habilidades e símbolos ao longo 
de toda a sua vida, a meninice e a juventude são idades próprias dessas aprendizagens, nas quais o 
mundo é representado e toma efeitos quase que inatos na forma de movimentar o corpo e 
organizar as suas ideias.  
 Os grupos etários, explicava Shmuel Noah Eisenstadt (1976[1956]), podem ser pensados 
de acordo com as expectativas e as potencialidades que são postas para o conjunto dos indivíduos 
que as conformam. Em termos gerais, as gerações mais velhas esperam certa continuidade da 
ordem das coisas tais quais estavam postas até aquele momento, mas também é preciso demarcar 
as diferenças e colocar novas marcas que dão significado a um novo tempo. Entre um caminho e 
outro, há gerações que inovam mais, o que geralmente se dá em tempos de crise, como estava 
acontecendo quando da emergência do regime republicano. Esses grupos, diga-se de passagem, 
costumam estabelecer suas solidariedades antes no interior de grupos etários homogêneos – 
nascidos em uma mesma época e que vivem um mesmo tipo de questões – que nos grupos 
etários heterogêneos – com uma hierarquia etária de valores e significados e, por essa razão, mais 
propensa ao conservadorismo. 
 O exercício do poder, ainda que circunscrito por uma economia de capitais, depende 
fundamentalmente do domínio de certas práticas. Herdeiro dos capitais político e simbólico de 
toda uma descendência de senhores de engenho, José Américo de Almeida aprendia a mandar. 
Começava pelo foro mais íntimo, aquele circunscrito pelos criados da casa e moradores do 
engenho e seguia descobrindo outras formas de exercer poder. Logo cedo, ele deve ter percebido 
que essa não era uma prática condicionada ao seu nascimento, mas que dependia de certa postura 
e de uma política acertada de concessões e repreensões, coalhadas de liberdade e vigilância. Era 
possível notar isso no cotidiano de trabalho de seu pai ou, de uma maneira diferente daquela, nos 
comportamentos mais polidos dos seus tios. O mandonismo, explicava José Murilo de Carvalho 
(1997, s/p), “refere-se à existência local de estruturas oligárquicas e personalizadas de poder”: 

 
O mandão, o potentado, o chefe, ou mesmo o coronel como indivíduo, é 
aquele que, em função do controle de algum recurso estratégico, em geral a 
posse da terra, exerce sobre a população um domínio pessoal e arbitrário que a 
impede de ter livre acesso ao mercado e à sociedade política (CARVALHO, 
1997, s/p). 
 

 O objetivo desse texto foi compreender a infância de José Américo de Almeida. Isso 
significa considerar os projetos de vida pública e privada que despontavam em seu horizonte, o 
repertório cultural e o aprendizado político, as sociabilidades, da família de maneira de geral e do 
menino em particular, as condições materiais e simbólicas da parentela. Com esse propósito, 
foram consultados os processos de ordenação dos dois tios padres, o tio paterno Odilon 
Benvindo de Almeida e Albuquerque e o tio materno Walfredo Soares dos Santos Leal; 
documentos pessoais de naturezas diversas; além de uma bibliografia sobre a história do 
município de Areia e a genealogia das famílias Almeida e Santos Leal, destacadamente Brejo de 
Areia, de autoria de Horácio de Almeida (1980[1958]), Quadro da Revolta Praieira na Província da 
Parahyba, relato de Maximiano Lopes Machado (1983[1851]) e No roteiro dos Azevedo e outras famílias 
do Nordeste, escrito por Sebastião de Azevedo Bastos (1954).  
 O documento mais largamente utilizado para a elaboração deste texto, contudo, decerto 
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foi o livro de memórias Antes que me esqueça, de José Américo de Almeida (1976). A narrativa 
permitiu acessar com maior atenção o universo de sensibilidades que o menino teria 
experimentado em sua primeira infância. A história das sensibilidades, explicava Sandra Jatahy 
Pesavento (2005, p.1), é uma área de pesquisa disposta a entender as tomadas de um 
conhecimento sensível que reconhece e traduz a realidade: “lidam com as sensações, com o 
emocional, com a subjetividade, com os valores e os sentimentos”.  
 Entre a experiência narrada e a elaboração da narrativa memorial, no entanto, se passaram 
mais de oito décadas, período no qual a recordação virou uma imagem, ocupada por outras 
narrativas conhecidas a posteriori. As figuras do engenho, a título de exemplo, decerto tinham 
muito das molduras inscritas por dois textos lidos deveras vezes por esse escritor e que tinham 
espaço nas representações coletivas: Menino de Engenho de José Lins do Rego (1932) e Casa Grande 
e Senzala de Gilberto Freyre (1933). Ponderadas essas variáveis, o propósito foi operar por 
contrastes, acessando as referências memoriais em relação aos seus contextos, testando as 
identidades que elas poderiam manter entre si. 
 
A infância no engenho 
 
 Às duas horas da madrugada do dia 10 de janeiro de 1887, nasceu o quinto filho de Inácio 
Augusto de Almeida e Josefa Leopoldina Leal de Almeida. Chamaram-no José Américo de 
Almeida. Um nome composto, que combinava a tradição católica do vocativo José com o 
significado histórico do termo Américo. Essa era uma designação comum na vila de Areia no 
final do século XIX, sobretudo depois do prestigio nacional alcançado pelo pintor acadêmico 
Pedro Américo de Figueiredo e Melo. Em compensação, economizaram no sobrenome, que 
restaria fechado à imponente linhagem secular de seu avô paterno, o que lhe bastava em uma 
sociedade regida no espaço público pelo poder do pai, em prejuízo do clã maternal, do qual não 
se podia alegar ausência de tradição e importância política. 
 Era uma família de senhores de engenho, que vivia dos rendimentos da cana-de-açúcar 
plantada em suas terras. Com a derrocada da economia açucareira, fazia tempo que aquele 
negócio não dava lucros vultosos. O engenho Olho d‟Água era um dos maiores da região, ficava 
ao pé da estrada, a poucas léguas da cidade. O casal teve onze descendentes, para além dos quatro 
que não vingaram. O primogênito era Inácio, que desde cedo ficaria aos cuidados do tio vigário. 
Jaime foi o segundo filho. Depois vieram as duas meninas, Maria Amélia e Maria das Neves. 
Algum tempo mais tarde, José Américo. Dos herdeiros mais velhos, era esperada a continuidade 
do poder político da família. As meninas logo devem ter aprendido a cuidar da casa e dos irmãos 
mais novos (PERROT, 1991[1987]). A despeito disso, os caçulas eram criados de maneira mais 
solta. Não era o caso de Hermenegildo, que tinha a saúde frágil, mas por certo foi o que 
aconteceu com Augusto, Miguel, Arcanja, Júlia e João.  
 As crianças ficavam aos cuidados da ama seca, ainda que com supervisão constante da 
mãe. Maximiana era uma mulher negra que deveria contar mais de trinta anos quando participou 
da criação do quinto rebento de sua patroa. Mas era de sua responsabilidade atentar a todos: a 
hora de comer, tomar banho e dormir, vigiar para que os menores não ficassem muito longe da 
casa, repreender suas traquinagens. Às vezes, D. Josefa intercedia, aos gritos – “Está chovendo. 
Não tome sol. Cuidado com o sereno” (ALMEIDA, 1976, p.69) – em outros, era preciso apelar 
para as histórias daquelas figuras extraordinárias que enxiam a imaginação das crianças de medo: 

 
Não podendo usar energia, ameaçava a gurizada com a legião imaginária dos 
malfeitores noturnos, dispondo de uma polícia secreta para fazer comer, sair da chuva, 
tomar remédio, dormir. Só assim se fazia obedecer (ALMEIDA, 1976, p.30). 
 

 D. Josefa não aprovava a estratégia da ama seca e a repreendia sempre que a flagrava 
contando essas histórias mal-assombradas. Porém, o que se havia de fazer? Faltava-lhe autoridade 
para censurar as demasias das crianças, não podia colocá-las de castigo e decerto seria punida se 
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apelasse para a repreensão física. A verdade é que, ainda nos primeiros anos de vida, as meninas e 
os meninos se davam conta do poder que tinham sobre ela, eram os seus donos, mais tarde seus 
patrões, e com ela ensaiariam essa fronteira tênue entre o mando e o afeto. Restava para si apelar 
para as vantagens que seu pensamento concreto levava sobre a abstração infantil e não os 
poupava desse catálogo de monstros que vagavam pela estrada, se escondiam na mata, 
bagunçavam o galinheiro e o canavial. 
 Josefa Leopoldina Leal de Almeida era uma mãe “cuidadosa, mas sem carinhos; menos 
afetuosa que devota” (ALMEIDA, 1976, p.70). Casara aos quinze anos e contara quinze 
gestações, das quais quatro crianças morreram na primeira infância. Comandava os afazeres 
domésticos e a educação das crianças. Em suas atividades cotidianas, dispunha da mão de obra 
das criadas, decerto ex-escravizadas ou filhas de escravizadas, libertas por terem nascido depois 
da promulgação da Lei Rio Branco de 1871 ou alforriadas junto a outras negras e outros negros 
do engenho, provavelmente ao dia 16 de fevereiro de 1888. 
 Inácio Augusto de Almeida administrava o engenho, vigiava o trabalho dos moradores, 
indicava o que era preciso ser feito, cuidava da saúde deles e de suas famílias, decidia o destino da 
safra e o que fazer quando ela não dava os resultados almejados. O menino aprendia com ele 
como deveria se portar um senhor de engenho e o que era preciso fazer para que fosse possível 
manter a ordem: “Não tinha guarda-costa, os „cabras de confiança‟ que os proprietários 
mantinham para a segurança pessoal, e nenhum criminoso viveu à sua sombra. Impunha respeito 
com o seu valor moral” (ALMEIDA, 1976, p.57). Era um homem de poder, sobretudo naquelas 
terras que levavam o seu nome.  
 A relação com o pai não guardava grandes intimidades: “nunca me tomou nos braços, 
nem me sentou na perna”. Apesar disso, “excedia-se em cuidados, só se tornando rigoroso para 
meu bem” (ALMEIDA, 1976, p.58). Era um tempo no qual a figura paterna se materializava 
como o pilar fundamental de uma família, simbolizava o seu triunfo e o seu fracasso. Tratava-se 
da “forma suprema do poder masculino, exercido sobre todos e ainda mais sobre os fracos, 
dominados e protegidos” (PERROT, 1991[1987], p.128). A instituição familiar, àquele fim de 
século, vivia uma transformação histórica nos seus padrões de socialização e sentimento. Nos 
modelos mais tradicionais, a família, explicava Philippe Ariès (2011[1973], p.X), tinha por missão, 
sentida por todos: 

A conservação dos bens, a prática comum de um ofício, a ajuda mútua cotidiana num 
mundo em que o homem, e mais ainda uma mulher isolada não podiam sobreviver, e 
ainda, nos casos de crise, a proteção da honra e das vidas (ARIÈS, 2011[1973], p.X). 
 

 Há essa altura dessa história, as crianças se tornaram o centro das atenções da mãe e do 
pai, objeto de todos os tipos de investimento, “afetivo, claro, mas também econômico, educativo, 
existencial” (PERROT, 1991[1987], p.148). Surgia um sentimento de infância. Esse novo estatuto 
implicava em novas formas de sentir – a felicidade do nascimento de um bebê, o sofrimento da 
morte de um rebento, a dedicação na escolha de seu nome, o esmero na sua educação e 
instrução. Ainda assim, deve-se notar que, no final do século XIX, a ideia de “interesses da 
criança” não existia. Tratava-se decerto de um sujeito vulnerável que carecia de cuidados 
especiais, mas que não se imaginava como um indivíduo tomado por vontades e destino próprios 
(ARIÈS, 2011[1973]). 
 Em uma sociedade agrária de tradição católica, acostumada a fazer da família extensa a 
célula de sua organização política e econômica, tais transformações tomaram características 
específicas. No engenho Olho d‟Água, era possível encontrar crianças vivendo a sua infância – 
falava-se, é claro, do menino José Américo, seus irmãos e suas irmãs – mas até certo ponto. O 
tamanho da prole e o ambiente rústico da casa e do seu entorno limitava os cuidados com a 
saúde e a educação dos rebentos. Os meninos e as meninas viviam a brincar pelo engenho. As 
preocupações mais sérias do pai e da mãe, àquela ocasião, decerto passavam pela saúde e 
educação religiosa deles e delas, logo cedo aprendiam a rezar e respeitar os mandamentos 
bíblicos. 
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 O menino acordava sempre muito cedo e, entre uma volta e outra do engenho, devia 
encontrar o seu pai a dar ordens e questionar o trabalho dos moradores. Certo dia, o menino se 
ofereceu para tanger os bois que movimentavam a almanjarra e o pai permitiu que o fizesse. O 
garoto, no entanto, não se preocupava com mais nada, não lhe interessava o ritmo da produção. 
Vivia essa função como uma brincadeira de criança, concentrada nas ordens que definiam o 
movimento dos animais. Era uma rotina muito diferente daquela que tinha Marcelino, o filho de 
Maria Mulatinho, que retirava o bagaço da cana-de-açúcar já esmagada pela moenda. Chamavam-
no por bagaceiro “entrava e saía com o fardo nas costas, encharcado de garapa e suor” 
(ALMEIDA, 1976, p.36). 
 À noite, eram fechadas as portas da casa grande e a família experimentava seu momento 
de maior intimidade. O pai tinha seu lugar em uma rede na sala. As meninas pegavam o punho da 
rede e o embalavam para o primeiro sono. Dormia-se cedo. Às sete horas, contava o menino em 
suas memórias décadas mais tarde, começava-se a bocejar, anunciando que já era hora de dormir 
(ALMEIDA, 1976, p.25). Antes disso, por volta das sete horas, aparecia a “moleca Francisca”, 
com uma bacia de água entre as mãos e uma toalha no ombro. Ela era cria da casa e não devia ter 
mais de doze ou treze anos. Era responsabilidade dela lavar os pés do senhor e sua prole.  
 Francisca era uma das criadas que roubavam a paciência da senhora. D. Josefa vivia a 
retalha-la aos gritos. Certo dia, a menina fugiu e, desde então, ninguém mais teria posto os olhos 
sobre ela: “Só mais tarde pude compreender como essa guria se pervertera” (ALMEIDA, 1976, 
p.69). Ela vivia a tentar o filho do patrão, trazia a mão cheia de cajás, mas quando ele se 
aproximava, impunha por condição que mostrasse a genitália. Eram duas formas diferentes de 
compreender a meninice. Ele, um menino de engenho, homem e branco, herdeiro do patrimônio 
econômico, político e cultural da família. Ela, a criada da casa, mulher e negra, desprovida de um 
sobrenome que lhe assegurasse qualquer destino, vulnerável às violências daquela sociedade 
escravagista e machista, que entendia o corpo negro e feminino como mercadoria.  
 O menino de engenho deve ter se dado conta desde muito cedo quais as diferenças que 
separavam a sua trajetória daquela que viveria a menina Francisca. Não era preciso que ninguém 
lhe falasse da superioridade física e moral das pessoas brancas que tanto se pregava nas teses 
científicas à época2. As diferenças estavam nos espaços que cada um ocupava na casa, nas tarefas 
atribuídas a ela e jamais atribuídas a ele, no tratamento dispensado pela sua mãe e pelo seu pai, 
nas oportunidades que um e outro eram capazes de vislumbrar para suas vidas. Mais do que isso 
e principalmente, ela tinha a pele negra como a maioria das outras criadas e dos outros criados 
daquela casa e das casas de elite que ele visitara em sua infância. Aprendia-se por associação, sem 
precisar pensar muito, quem mandava e quem obedecia. 
 Era assim que observava as crianças dos moradores. Elas viviam a andar nuas pelo 
engenho, para não sujar a pouca roupa que deviam usar mais tarde, quando o frio castigava os 
casebres de taipa. Eram crianças desprovidas de infância e com um horizonte limitado de 
possibilidades para a sua vida. Trabalhar no eito com os seus pais e as suas mães ou correr ao 
largo da vida no engenho, em alguma cidade ou em outras terras, onde as oportunidades para a 
gente pobre e negra não eram muito melhores que aquilo. Em todo caso, entre os infantes da 
casa grande e as crianças dos casebres de taipa as diferenças persistiam até certo ponto. Em certa 
medida, era uma relação ambivalente, tomada de alguma indiferença, mas também regada de 
violência e afeição. 
 Joaquim, outra cria da casa, certo dia “tomou liberdades” com o filho do senhor. Pedira 
que abrisse a boca e fechasse os olhos e, quando este o fez, deu-lhe um soco. A ousadia custou 
uma surra e o filho do patrão não poupou, por um longo tempo tratou de acusa-lo por qualquer 
dor que sentisse (ALMEIDA, 1976, p.66). Em outra ocasião, o “moleque da bagaceira” o levou 

                                                           
2A partir dos anos 1870, uma literatura cientificista – sobretudo o positivismo, o evolucionismo e o darwinismo 
social – passaria a ser consumida pelos intelectuais brasileiros. Esses intérpretes, explicava Lilia Schwarcz (1993), 
compreendiam uma hierarquia entre as raças ditas civilizadas e aquelas que consideravam primitivas. Com essa régua, 
naturalizavam as diferentes condições de vida dos povos e legitimavam políticas de descriminação racial. 
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para ver as moradoras lavando roupas perto do riacho, onde havia uma cascata, ali a roupa 
molhada deixava ver mais do corpo feminino. A proximidade entre os dois corrompia a infância 
do garoto da casa grande, cheio de suas preces e seus pudores, desconhecidos no mundo que o 
seu amigo das aventuras mais perigosas conhecia. Joaquim descobrira desde muito cedo as 
licenciosidades da vida adulta. Mais tarde, foi flagrado se acostando com Francisca em um valado 
da propriedade. Teria ele um destino triste, acabou réu da polícia. Matara João Urbano, o 
destilador de aguardente (ALMEIDA, 1976). 
 Desde muito cedo, José Américo de Almeida devia estar ambientado com toda uma 
tradição política, cujas práticas e valores condicionavam, de certa maneira, a forma como esses 
sujeitos se organizavam nas esferas de poder. Essa tradição datava, pelo menos, das experiências 
da conquista dos sertões. Há esse tempo, casavam-se primos e primas, criando um grupo 
reduzido, mas coeso de sociabilidades (MELLO, 2002). Os grupos humanos com um número 
menor de membros costumam dispor de laços de solidariedades mais fortes. Antes de alcançar a 
marca das cento e cinquenta pessoas, “comunidades, negócios, redes sociais e unidades militares 
conseguem se manter principalmente com base nas relações íntimas e no fomento de rumores” 
(HARARI, 2017[2012], p.35).  
 Em meados do século XIX, quando do fortalecimento das instituições políticas imperiais, 
explicava Serioja Rodrigues Cordeiro Mariano (2014[2010]), as famílias passaram a se valer casa 
vez mais dos casamentos exogâmicos e dos partidos políticos como instrumentos para a 
expansão de sua rede de sociabilidades. Esse também foi o período no qual as sedições perderam 
cada vez mais o seu poder de fogo para um poder estatal mais efetivo e, mediante tais 
circunstâncias, as demandas das elites locais eram articuladas cada vez mais no âmbito das 
instituições e da imprensa. A disputa acirrada com os inimigos políticos deu lugar a uma 
convivência mediada por argumentos retóricos (ALONSO, 2002). 
 Após os anos 1870, a agenda pública nacional incluía discussões como o republicanismo e 
o abolicionismo, além de uma agenda que pregava a laicidade do Estado. Em meio a essas 
circunstâncias, novas formas de mandar entraram em pauta. Nesse tempo, “um bando de ideias 
novas” eram disseminadas nas instituições culturais da vila de Areia. Havia um gabinete de 
leitura, uma biblioteca, um teatro e jornais de diferentes grupos políticos. Em meio a esse cenário, 
ganhava força a pauta abolicionista. A Emancipadora Areiense, fundada em 1873, pressionava a 
elite escravocrata para que alforriasse seus escravizados e escravizadas por meio de eventos 
públicos, discussões empreendidas nas missas pelo vigário local, ideias veiculadas na imprensa. 
 A discussão alcançou a câmara pela primeira vez em meados de 1887. A elite escravocrata 
era encurralada pela opinião pública e, pressionados pelas circunstâncias, sem melhores 
perspectivas no cenário nacional, vide Angela Alonso (2015), levou a termo a escravidão no 
município. No dia 16 de fevereiro de 1888, os vereadores fecharam acordo pela extinção do 
trabalho escravo, aqueles que ainda não haviam alforriado seus escravizados e escravizadas 
assinaram as cartas devidas. O desfecho oficial se deu no dia 3 de maio de 1888, dez dias antes da 
assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel. O conteúdo, no entanto, era ainda mais restrito, 
certificando a libertação feita a priori, declaravam, em letras douradas “Município Livre” e 
certificavam que os escravizados daquela localidade restavam “falecidos, mudados ou libertados” 
(ALMEIDA, 1946, p.33). 
 Tratava-se de uma transformação histórica, comemorada nas ruas da cidade e nos pátios 
das fazendas. Ainda que as hierarquias de outrora não fossem desaparecer de todo e que as 
condições de vida da gente pobre e negra não se alterassem significativamente, era uma grande 
conquista, a liberdade. José Américo de Almeida, que aprendia a falar, não deve ter entendido 
bem o que estava acontecendo, mas nem por isso, as mudanças deixaram de afetar a sua vida. 
Aos quatro anos, talvez menos, faltou-lhe a ama seca que, até aquele momento, cuidara de suprir 
suas necessidades infantis: 

 
Maximiana, a mulata trintona que ajudava a criar-me, despediu-se da casa, sem dar 
satisfação. Foi-se embora, sem mais nem menos, deixando de preparar-me o espírito 
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para o choque que causava. Era desamorosa, mas dispensava-me cuidados que me 
faziam viver sempre agarrado à barra de sua saia. Eu necessitava de proteção e queria-
lhe um bem enorme, porque morava nos seus braços e adormecia com a cabeça no seu 
colo (ALMEIDA, 1976, p.17). 
 

 Dessa vez, o capitão do mato não saiu à sua procura. Maximiana era livre para levar a sua 
vida ao largo daquele engenho, bem longe do menino chorão que lhe pedia colo, reclamava o 
afeto do qual provavelmente ela não conseguia fugir, mas que paradoxalmente a invadia com 
violência. A partir de então, ganharia outro destino, na cidade ou no campo, sozinha ou 
acompanhada, mas certamente à margem do que se almejava como vida digna naquela sociedade 
republicana. Se tivesse sorte conseguiria emprego em uma casa de família, na lavoura ou em um 
estabelecimento comercial interessado em mão de obra barata. 
 O menino a havia procurado por toda a casa, na cozinha, nos quartos, na despensa, na 
capela, no terreiro, e na sua falta descobriu os dissabores dessa fronteira complicada de afeto e 
violência que envolvia essa sociedade ainda tão tomada pelos valores, sentimentos e 
comportamentos escravistas. Em seu tempo de criança, outros episódios lhe serviram de 
aprendizado das hierarquias que perpassam a vida no engenho, o tratamento dispensado pelo seu 
pai aos moradores, a subserviência desses na forma de cumprimentar, as suas condições precárias 
de vida. De outro lado, não lhe fugiam aos olhos as reuniões familiares, quando os parentes se 
reuniam na sala do engenho de seu avô e falavam de política. De certa maneira, José Américo 
experimentava no espaço privado algumas das contradições que, àquela ocasião, despontavam no 
mundo público. 
 Mais ou menos por aquele tempo, foi proclamada a República. Àquelas circunstâncias, 
decerto era preciso reorganizar as formas de mandar. Os chefes da família ocasionalmente se 
reuniam entre si e com os correligionários no propósito de redirecionar as alianças e encontrar 
novas estratégias para estar no poder. Deu certo, os parentes do menino mantiveram ou 
ampliaram sua rede de relações. O seu tio materno, o monsenhor Walfredo Soares dos Santos 
Leal entraria para as lides do poder nos tempos da administração Álvaro Machado e mais tarde 
seria escolhido, ele mesmo, presidente de estado. 
 O menino de calças curtas decerto não foi informado de todo esse arsenal de experiências 
e conhecimentos que consolidavam o repertório político de sua família. As informações, ao que 
tudo indica, lhe chegavam pelos cantos de parede, quando uma conversa dos mais velhos deixava 
escapar uma ou outra história do passado. Outras eram percebidas de forma mais intuitiva, como 
as muitas correlações entre os parentes do pai e da mãe – o caso do avô paterno que quando da 
morte de sua avó, casou com sua tia avó – todos sempre muito próximos uns dos outros e cujas 
famílias por vezes se confundiam. Era essa família extensa, que era preciso visitar em tempos de 
viagens.   
   
Considerações Finais 
 
 As aprendizagens mais fundamentais de uma criança perpassam os processos de 
observação e socialização. Ela tem acesso ao mundo de significados das pessoas adultas, 
argumentava Lev Semenovitch Vigotski (2017[1934]), enquanto tentam se comunicar com elas ou 
observam como elas se comunicam entre si. Entenda-se por comunicação um processo que 
envolve a linguagem em suas mais diversas formas – o movimento do corpo, o tom da voz, a 
forma como os espaços são ocupados etc. Em meio a esse cenário, não seria estranho arriscar 
que, mais do que tudo aquilo que lhe foi dito, o menino tenha percebido os códigos dessa 
sociedade oitocentista de fim de século, nas variáveis mais específicas de sua experiência no 
engenho da família, observando os modos de ser dessas pessoas que faziam parte do seu 
cotidiano. 
 Em meio a esse cenário, no entanto, é possível flagrar ainda algumas diferenças no que 
tange aos critérios de autoridade e geração. Shmuel Noah Eisenstadt (1976[1956]) explicava 
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como a formação de grupos etários, com suas capacidades biológicas e intelectuais, é constituída 
culturalmente junto às potencialidades e obrigações destinadas a cada idade. O menino José 
Américo era assim tratado com os cuidados que era preciso ter em seus tempos de infância, o que 
lhe desobrigava de uma rotina de trabalho, mas o fazia emergir em todo um universo de cuidados 
com a sua alimentação, o banho e o sono, compreendidos à época como imprescindíveis ao 
crescimento saudável de toda criança. Fora assim com seus irmãos e suas irmãs. Francisca e 
Joaquim não tiveram a mesma sorte. 
 Há duas formas de sociabilidades fundamentais na formação das crianças e que, de 
alguma maneira, as introduzem no universo da autoridade e das hierarquias da sociedade na qual 
vivem. Eram elas a convivência com grupos etários heterogêneos e homogêneos. Conforme 
definição de Shmuel Noah Eisenstadt (1976[1951]), as crianças aprendem a autoridade com o seu 
primeiro grupo de socialização, que é constituído prioritariamente pela mãe e pelo pai, que lhe 
garantem a segurança da qual carecem enquanto censuram as suas brincadeiras perigosas e menos 
adequadas. Ao passo disso, a relação com as pessoas da mesma idade, seus irmãos e suas irmãs, 
em alguns casos primos e primas, servem para balizar as próprias possibilidades e estabelecer 
critérios de concorrência. Esses personagens, dizia o autor, costumam ter desejos, necessidades, 
temores, fraquezas e incertezas semelhantes, sobretudo em relação ao futuro. 
 Em uma sociedade tomada por desigualdades sociais, raciais e de gênero entranhadas no 
seio da família extensa, no entanto, essas disposições de autoridade e competição ficam à mercê 
de uma régua estranha de violência e afeto. O primeiro universo de convívio do garoto, por 
exemplo, esteve demasiadamente tomado pela sua dependência da ama-seca, com a qual vivia 
uma relação complicada de autoridade. Ela era responsável pelo cuidado consigo, mas era 
também sua criada. O menino aprendia a hierarquia, portanto, não apenas como uma instância de 
afeto por sua condição de criança, mas como uma relação de poder de um menino branco, filho 
dos senhores da terra, com uma mulher negra, descendente de escravizadas. Ao passo disso, 
havia Francisca e Joaquim, de idades próximas à sua, mas sobre os quais pesavam outras 
obrigações, expectativas e possibilidades. O menino assim descobria um universo de privilégios 
com os quais ele logo aprendeu a jogar. 
 As relações do proprietário com os moradores, da senhora com as criadas e das crianças 
da casa-grande com os meninos e as meninas do eito tinham por preceito os mesmos marcadores 
de idade e gênero, deixando as hierarquias por conta das diferenças de raça e classe. Em meio a 
esse universo ambíguo de violência e afeto havia certos acordos, muitos dos quais jamais 
precisaram ser ditos, que garantiam a ordem social e o bom desempenho do trabalho no 
engenho. Um desses termos dizia respeito à segurança das terras, os moradores deveriam ser fiéis 
e defender o engenho em caso de um possível ataque, ao passo disso, o senhor lhes garantiria 
proteção. Esse vínculo quase que secular, no entanto, estava sendo ameaçado, àquele fin-de-siècle, 
pelo fortalecimento de uma moral que contornava a vida pública.   
 As tradições, explicava Eric Hobsbawm (2012[1983]), têm por objetivo e característica a 
invariabilidade, impondo práticas fixas, normalmente formalizadas e que pregam uma repetição. 
Mas nem por isso são alheias às mudanças. Decerto que elas se ancoram em um costume que 
lhes confere significado. O costume, porém, nas sociedades tradicionais, tem por função “dar a 
qualquer mudança desejada (ou resistência à inovação) a sanção do precedente, continuidade e 
direitos naturais conforme expresso na história” (HOBSBAWM, 2012[1983], p.9). As famílias 
Almeida e Santos Leal viviam práticas e prezavam valores compartilhados parcialmente no 
espaço local, onde constituíram seu poder, mas também em âmbito provincial e nacional. À sua 
maneira, no entanto, cada grupo agia à sua forma a partir das experiências dos antepassados e da 
forma particular de acessar esse repertório cultural local, nacional e, sobretudo, estrangeiro. 
 O aprendizado político invadia o espaço doméstico. De alguma forma, todos esses 
acontecimentos, as muitas posições políticas ocupadas por seus parentes, os entrecruzamentos 
matrimoniais das suas famílias e aquelas muitas estratégias, as mais bem sucedidas e as que não 
deram certo, alcançavam a sua educação. Ela estava inscrita na maneira como deveriam ser 
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respeitados o pai e os tios, no espaço destinado às mulheres na casa, no modo de tratar os 
moradores e as moradoras do engenho, na forma como se falava de política e nas questões que 
envolvia os parentes àquele tempo. O seu tio avô, criado nos tempos da “hidra revolucionária”, 
de que falava Maximiano Lopes Machado (1983[1851], p.24) para se referir aos muitos conflitos 
dos tempos de independência e regência que inflamavam a política imperial, deve ter visto os 
parentes prepararem as armas para as pelejas.  
 Ao passo disso, José Américo de Almeida decerto ouvia falar dos debates no parlamento 
e na imprensa, das negociações com os aliados, das barganhas por posições no partido e nos 
cargos públicos. Possivelmente não entendia muita coisa, mas aprendia aos poucos o que era 
certo e o que era errado, definições que tinham por base aqueles mesmos valores e práticas 
experimentados de longo tempo, a experiência familiar e, em menor caso, de outras elites, o 
repertório em voga àquele momento. Nesse cenário, a memória fazia o seu papel na atualização 
das formas de estar no poder, contornava as narrativas e ensinava um final feliz. Em um ano e 
alguns meses seria proclamado o regime republicano, no qual essa elite teria papel preponderante, 
sobretudo em âmbito provincial. Ficaria como história o heroísmo daquela gente, assim marcada 
como abolicionista e republicana desde muito tempo. 
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A ATUAÇÃO DO MÉDICO ABDON FELINTO MILANEZ NA PARAHYBA NA 
SEGUNDA METADE DO OITOCENTOS 

 
Elyonara de Brito Lyra Targino1 

Serioja Rodrigues Cordeiro Mariano2 
 
Resumo: Este trabalho pretende apresentar os resultados parciais das pesquisas realizadas no 
Programa de Iniciação Científica, no projeto “Adoecer e Morrer na Paraíba Oitocentista”, com o 
plano “Entre a Medicina e a Política: trajetória e redes de sociabilidades dos médicos na Paraíba 
da Segunda Metade do Oitocentos” e tem como objetivo apresentar a trajetória de alguns 
médicos que atuaram na província da Parahyba. Nesse Simpósio, a partir da perspectiva da 
História da Saúde e das Doenças, analisaremos a atuação do médico paraibano, Abdon Felinto 
Milanez, considerado uma figura importante na província durante o século XIX. Com base nos 
Relatórios da Inspetoria de Saúde Pública, observamos a teia de relações de poder e sua rede de 
sociabilidades na política paraibana. Foi com base nesse corpus documental que percebemos os 
caminhos percorridos pelo médico e sua ascensão na política, como deputado provincial, e 
enquanto Inspetor de Saúde Pública, espaços de poder relevantes, principalmente, em um 
momento em que o discurso médico chamava a atenção para as medidas de higiene pública e a 
questão da salubridade.   
 
Palavras-chave: Médico; Higiene. Paraíba. Trajetória. 
       

A trajetória do médico Abdon Felinto Milanez foi perpassada por momentos 
considerados importantes, durante a segunda metade do Oitocentos na província da Parahyba. 
Sua atuação e os espaços de poder, do qual fez parte, abrem para nós historiadores a 
possibilidade de uma análise e discussão historiográfica, tendo em vista que no corpus documental 
pesquisado por nós, encontramos, de forma frequente, referências a sua atuação na área médica, 
como Inspetor da Saúde Pública e cargos políticos. Portanto, a partir dos dados obtidos, 
percebemos as redes de sociabilidade e a sua transitoriedade nesses espaços de poder.  

A análise e discussão da trajetória do médico Abdon Felinto Milanez foi possível graças a 
renovação ocorrida a partir da História Cultural. Seu domínio tem se expandido e os seus 
territórios estão sendo cada vez mais explorados. Com a reviravolta nos domínios de Clio, novas 
temáticas, como  

o inconsciente, o mito, as mentalidades, as práticas culinárias, o corpo, as festas, os 
filmes, os jovens e as crianças, as mulheres, aspectos do cotidiano, enfim uma miríade 
de questões antes ausentes do território da História (LUCA, 2005, p. 113),  
 

Essas temáticas são incorporadas em seu arcabouço enquanto possibilidade para se 
pensar a sociedade, bem como para a pesquisa por parte dos historiadores. Dentre os novos 

                                                           
1 Graduanda em História pela Universidade Federal da Paraíba e bolsista de Iniciação Científica (PIBIC) no projeto 
“Adoecer e Morrer na Província da Paraíba na Segunda Metade do Oitocentos” com o plano de pesquisa: “Entre a 
Medicina e a Política: trajetória e redes de sociabilidades dos médicos na Paraíba da Segunda Metade do Oitocentos”. 
Trabalho sob orientação da Profª. Drª. Serioja R. C. Mariano. 
2 Professora do Departamento de História e do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal da 
Paraíba. Líder do Grupo de Pesquisa “Sociedade e Cultura no Nordeste Oitocentista”. 
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campos, destacamos a História da Saúde e das Doenças, que sustenta a análise deste trabalho, que 
objetiva perceber a atuação de Abdon Felinto Milanez, não só enquanto médico, mas também 
político atuante na Parahyba do século XIX.   

Enquanto parte constitutiva do mundo médico, as doenças aparecem enquanto um 
problema que precisa e deve ser solucionado por agentes de saúde, neste caso, os médicos, que 
arrogam para si o status de portadores da cura. Na contemporaneidade, é notório o crescimento 
de pesquisas, trabalhos, eventos, entre outros, que abarcam a doença enquanto fenômeno social. 
Tais acontecimentos têm mostram que a doença passou a ser vista, estudada e analisada para além 
do seu campo biológico/natural. A doença passa, assim, a ser um campo aberto para a 
investigação histórica, pois, em concordância com Le Goff, afirmamos que “a doença pertence à 
história, em primeiro lugar, porque não é mais do que uma ideia, um certo abstracto numa 
complexa realidade empírica, e porque as doenças são mortais” (LE GOFF, 1985, p. 7-8). Os 
estudos têm apontado a doença enquanto fenômeno cultural e social, bem como também 
enquanto uma construção das sociedades em que se manifestam, capaz de afetar relações 
políticas, econômicas e sociais.  

Nas sociedades em que as doenças se fazem presente, as mesmas são responsáveis por 
transformar espaços, mudar hábitos, reorganizar meios, despertar o medo e “dar asas” às 
representações. Como afirma Anny Silveira e Dilene Nascimento, “diferentes grupos a cada 
época, dão significação e sentido específicos à entidade fisiopatológica chamada doença” (2004, 
p. 14).  

Ao longo deste trabalho, analisaremos a atuação médica de Abdon Felinto Milanez no 
combate as doenças que grassavam na Parahyba do século XIX, através da Inspetoria de Saúde 
Pública, bem como as medidas profiláticas tomadas pelo médico.  

Para entendermos melhor a temática, vale ressaltar as produções historiográficas que têm 
tido destaque dentro do assunto, abordando a doença em seu caráter cultural e/ou social, bem 
como os desdobramentos causados pelas epidemias que atingem as sociedades. Dentre as 
diversas produções, destacamos Le Goff (1985), Nascimento e Carvalho (2004), Nascimento e 
Carvalho e Marques (2006), Figueiredo (2008) e Diniz (2011). Numa perspectiva de produção 
local, temos as produções de Castro (1945), Agra do Ó (2005), Alexandre (2005), Mariano e 
Mariano (2012), Fortunato (2017) e Targino (2018)3.  

É possível perceber na Parahyba, as várias facetas das doenças, aliadas também a um 
discurso higienista que tenta modificar o aspecto da cidade e a vê enquanto um espaço 
civilizador4, além de estar intimamente ligada ao ideal de progresso, pois de acordo com a 
proposta higienista do século XIX, uma cidade salubre e asseada estava cada vez mais próxima de 
alcançar a civilização. Concordamos com Silveira quando diz que “higiene, civilização e progresso 
formavam uma tríade recorrente nos discursos tanto sobre o espaço urbano quanto sobre a vida 
urbana” (SILVEIRA, 2006, p. 40).  

Ao entendermos a doença enquanto fenômeno social e culturalmente construído, 
apreendemos que este objeto de análise histórica adquire significados e sentidos atribuídos pelos 
homens, só percebidos se formos além da dimensão biológica. Dentre estes homens, estão os 
médicos, que a partir do século XIX, tendem a colocarem-se enquanto agentes da cura. No meio 
das atividades desenvolvidas pelos médicos, estão a catalogação e classificação das doenças de 
acordo com os sintomas manifestos por ela, que é peça-chave do ponto de vista biológico. Para 

                                                           
3 Os trabalhos de Wuendisy Fortunato e Elyonara Targino são frutos das pesquisas desenvolvidas na Iniciação 
Científica, nos anos de 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 no projeto “Adoecer e morrer na Província da Paraíba 
na segunda metade do Oitocentos”, sob orientação da Profª Drª Serioja Rodrigues Cordeiro Mariano, líder do Grupo 
de Pesquisa “Sociedade e Cultura no Nordeste Oitocentista”. 
4 Segundo Martha Abreu, “a expressão civilização foi, certamente, uma das mais utilizadas pelas elites políticas, 
médicas, jurídicas, literárias e religiosas do Brasil imperial. Como se comentava à época, o país precisava avançar na 
civilização, aproximar-se das nações civilizadas europeias, implementar medidas civilizadoras. Nos dicionários de 
época, civilidade significava „cortesia‟, „urbanidade‟, „polidez‟, „boa educação‟, „boas maneiras‟, „delicadeza‟, „etiqueta‟, 
ou seja, tudo que se opunha à rusticidade grosseira dos setores sociais mais baixos.”  (ABREU, 2002, p. 141-143) 
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além desta dimensão, ao discorrerem acerca da doença, dando ênfase às medidas de combate e de 
profilaxia, as falas dos médicos revelam um discurso imbuído de sentido social, que reverberam 
na sociedade em que as medidas são postas em prática. Durante o século XIX, o discurso 
higienista e civilizatório caminha em conjunto com o ideal da Côrte, que tinha por objetivo tornar 
o Império visivelmente limpo, bem como livre de moléstias, fugindo da visão que o tinha por 
atrasado, “civilizatoriamente” falando (SILVEIRA, 2006; FIGUEIREDO, 2008; MARIANO, 
2015).  

Desta forma, a institucionalização da medicina, durante o século XIX, buscou legitimar a 
atuação dos médicos diante da população enferma que, por vezes, exercia resistência diante dos 
novos portadores do saber, dando preferência a atuação dos práticos5. Em seu discurso, os 
médicos além de descreverem a doença, também prescreveram medidas para preveni-la, 
enquanto mal que deve ser mantido longe, e/ou combatê-la, como flagelo que golpeia os 
indivíduos.  

Na Parahyba, as descrições e prescrições tornaram-se mais intensas a partir das epidemias 
de Febre Amarela e Cólera, que acometeram a Província nos anos de 1850-1851 e 1856 e 1862, 
respectivamente6. No entanto, a atuação de Abdon Milanez enquanto médico voltou-se para a 
década de 1870, quando assumiu o cargo de Inspetor de Saúde Pública, visto que foi apenas um 
ano após o primeiro surto epidêmico de cólera, em 1857, que o mesmo ingressou na Faculdade 
de Medicina da Bahia, para obter a formação médica.   

A Faculdade de Medicina da Bahia foi criada anteriormente como uma escola cirúrgica, 
fundada em 1815, com o objetivo de atender as necessidades da família real, que desembarcou no 
Brasil, em 1808. Após a fundação da Sociedade de Medicina, em 1829, a necessidade de reforma 
do ensino médico passou a ser discutida, colocando em voga um novo projeto a partir de 1832. 
As escolas cirúrgicas, então, transformaram-se em faculdades de medicina, bem como passaram a 
conceder os títulos de doutor em medicina7. Tanto a Faculdade de Medicina da Bahia como a 
Faculdade de Direito de Recife8, foram locais em que os filhos das elites estudaram e construíram 
redes de sociabilidades que os permitiram alçar voos mais altos, como assumir cargos na política 
nacional. Os estudantes de ambas as faculdades foram “homens de direito” e de “medicina”. 
“Uns com a lei, outros com o remédio.” (SCHWARCZ, 1993, p. 312), que tinham por objetivo 
pensar a construção da nação.  

O médico Abdon Felinto Milanez, natural de Areia, ingressou na Faculdade de Medicina 
da Bahia em 1857 e, após seis anos, período de duração do curso, apresentou sua tese O tétano será 
uma nevrose essencial ou consequência da inflação da medula?, obtendo o título de Doutor em Medicina. 
Conjecturamos que, durante os anos em que se dedicou ao estudo médico, Abdon Felinto 
Milanez desenvolveu laços de amizades e/ou alianças políticas, para que sua atuação médica e 
política estivesse para além da circunscrição local/provincial e galgasse espaços enquanto 
deputado geral no Império.  

Se para José Murilo de Carvalho, em seu livro A Construção da Ordem (2011[1996]), as 
Faculdades de Direito eram espaços de poder para a formação de uma elite que viria a ser 
nacional, de caráter homogêneo, visando a construção e formação da nação, para nós, as 
Faculdades de Medicina também tiveram essa função.  

A documentação analisada por nós tem mostrado que as Faculdades de Medicina atuaram 
em conjunto com as Faculdades de Direito para a formação dessa elite, visto que encontramos 
médicos que ocuparam o cargo de deputado geral, dentre outros médicos9 que participaram da 

                                                           
5 Para entender sobre as disputas entre médicos e práticos, ver Figueiredo (2008) e Fortunato (2017).  
6 A respeito das epidemias que atingem a Parahyba Oitocentista, ver Mariano e Mariano (2012), Fortunato (2017) e 
Targino (2018).  
7 Para um aprofundamento da discussão acerca da criação das Faculdades de Medicina, ver Schwarcz (1993).  
8 Inicialmente, inaugurada em Olinda em 1828, mas transferida para Recife em 1854.  
9 Mariano (2015) elaborou uma tabela com os médicos atuantes na Província da Parahyba durante o século XIX, 
com a atuação e formação de cada um deles, de acordo com as informações encontradas na documentação analisada 
pela autora.  
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política a nível local e provincial10. Em sua dissertação, Myraí Segal (2017) aponta que dentro do 
período estudado (1855-1875), três médicos paraibanos ocupam o cargo de deputado geral no 
Império. São eles José Evaristo da Cruz Gouveia, Manoel Carlos Gouveia e Abdon Felinto 
Milanez11.  

Dessa forma, levantamos a hipótese de que os médicos que ocuparam cargos políticos, a 
nível local, provincial e/ou principalmente nacional, foram sujeitos atuantes no projeto de 
construção do Estado Nacional, pois estava em voga, de forma enfática a partir da segunda 
metade do Oitocentos, o discurso propalado pela medicina que visava uma nação higiênica, 
civilizada e asseada.  

Através da atuação de Abdon Felinto Milanez enquanto, Deputado Provincial, Deputado 
Geral, Inspetor de Saúde Pública e Senador, percebemos que Milanez é um dos médicos12 que 
transitaram entre a medicina e a política, capaz de se manter no poder por longos anos e gerir, 
administrativa e higienicamente, segundo o seu discurso, a Província da Parahyba.  

Destacamos também outro aspecto importante da vida deste médico, que também foi 
apontado por Castro (1945) e Silva (2000). Ambos os autores enfatizam os laços de amizade 
entre Abdon Felinto Milanez e o Marechal Floriano Peixoto. De acordo com Castro (1945), 
Abdon Milanez era “amigo de Floriano Peixoto, de quem era compadre, tinha ao futuro 
marechal de ferro, verdadeira admiração” (CASTRO, 1945, p. 101. Grifos nossos). Em 
concordância, Silva (2000) aponta que “o Dr. Abdon gozava de amizade do Marechal Floriano 
Peixoto, desde os tempos em que Floriano, a serviço do Exército, residiu na Paraíba”. Esses laços 
de amizade ou redes de sociabilidades possibilitaram, segundo o autor, a recepção por parte de 
Abdon Milanez, de honras do posto de tenente-coronel, mesmo reformado. Ou seja, os laços de 
amizade podiam tornar-se alianças políticas que facilitariam o caminho para a trajetória política 
dos indivíduos. 

O médico Abdon Milanez foi casado com Gracinda Cotegipe e seus filhos também 
ocuparam espaços proeminentes de poder e sociabilidades. Prudêncio Cotegipe “concluiu seu 
curso de Direito pela Faculdade do Recife (1890). Foi sócio fundador do Instituto Histórico e 
Geográfico Paraibano e, na política, foi Deputado Estadual (1892-1895) e Deputado Federal 
(1909 a 1911)” (SILVA, 2000, p. 19). Já Abdon Felinto Milanez Filho “formou-se em Engenharia 
Civil, pela Escola Politécnica do Rio de Janeiro, em 1880” (SILVA, 2000, p. 19-20). Milanez Filho 
trabalhou na construção de estradas, como a Estrada de Ferro Conde D‟Eu, na Estrada de Ferro 
D. Pedro II, entre outras, bem como também desenvolveu, no Rio de Janeiro, atividades como 
Inspector de Terras e Colonização e no Serviço de Povoamento do Solo. Diante dos exemplos 
citados, concordamos com Segal (2014) quando afirma que as redes de sociabilidade e de 
parentesco são de suma importância para obter sucesso e ocupar espaços relevantes de atuação.  

A trajetória de Abdon Felinto Milanez não se resume a vida política traçada por ele, seja a 
nível provincial ou nacional. Através de sua atuação na Inspetoria de Saúde Pública, criada em 
1849 durante o governo de João Antonio de Vasconcelos, podemos perceber a atuação desse 
homem, enquanto médico, cuja “missão era manter a cidade higienizada e livre de moléstias”.  

                                                           
10 Devemos ressaltar que a política local e provincial também foram importantes para a construção do Estado 
Nacional, visto que “não podemos compreender as complexidades deste vasto Império, sem olhar cuidadosamente 
para as diversas províncias que o compunham e para a atuação de suas respectivas elites políticas que, por menos 
representativas que fossem, não podem ser relegadas pela historiografia” (SEGAL, 2017, p. 187).   
11 Antes de tornar-se deputado geral pela Província da Parahyba, Abdon Felinto Milanez ocupou o cargo de 
deputado provincial nas legislaturas de 1864-1865;1866-1867;1868-1869;1878-1879;1880-1881. De acordo com Myraí 
Segal (2017), a maioria dos deputados gerais advindos da Parahyba passavam anteriormente pela Assembleia 
Legislativa Provincial da Parahyba, que “pode ser entendida como um canal importante para se chegar à Câmara dos 
Deputados e, ao mesmo tempo, uma espécie de “filtro”, já que muitos políticos não conseguiram projeção nacional” 
(SEGAL, 2017, p. 76).  
12 Mariano (2015) traçou a trajetória do médico Antonio da Cruz Cordeiro Sênior, que ocupou espaços relacionados 
a área médica e a área política. A autora destaca a transitoriedade do médico nesses locais de poder, bem como a 
atuação do mesmo nesses espaços. 
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Na Província da Parahyba durante o século XIX, após a saída de Innocencio Poggi13, o 
médico Abdon Felinto Milanez assumiu o cargo da Inspetoria de Saúde Pública em 1871 e nela 
permaneceu até 1884. Segundo Castro (1945), cabia ao Inspetor de Saúde Pública:  

 
a inspeção rigorosa das habitações insalubres, o exame das condições de saneamento e 
salubridade nos edifícios públicos e naqueles tributários de toda a espécie de indústria; a 
inspeção  das farmácias, drogarias, casas de saúde, maternidades, hospitais, quarteis, 
prisões, cocheiras, estábulos, fabricas; as desinfecções livres e obrigatórias para sustar a 
invasão de moléstias de fundo infectocontagioso; a vacinação e a revacinação contra a 
varíola(CASTRO, 1945, p. 37). 
 

Os relatórios da Inspetoria de Saúde Pública aparecem enquanto anexos de Saúde Pública 
dos relatórios dos Presidentes de Província. No anexo de Saúde Pública de 1871, que consta na 
Falla do Vice-Presidente de Província José Evaristo da Cruz Gouvea, Abdon Felinto Milanez, 
como Inspetor de Saúde Pública, denunciou a falta de salubridade da Província, destacando que:  

 
é um dos ramos da administração que menos cuidado tem merecido daquelles que a 
governão e que só lhe prestão attenção, quando nos bate á porta uma d‟essas 
calamidades (PARAHYBA DO NORTE, Falla – Anexo de Saúde Pública, 1871, p. 2).  
 

Em seguida, Abdon Felinto Milanez discorreu acerca das possíveis causas para a 
insalubridade da Província e apontou o cemitério público14 que, segundo o mesmo, era mal 
construído e “onde os enterramentos são feitos contra todas as regras hygienicas” e “atirando 
sobre a população miasmas15 oriundos das emanações putridas que d‟ahi se desprendem” 
(PARAHYBA DO NORTE, Falla – Anexo de Saúde Pública, 1871, p. 3). O matadouro público, 
os lixos nas ruas, os animais em estado de decomposição e “immundicias de toda a natureza” 
cooperavam para o estado insalubre da Província e “para o desenvolvimento de molestias do 
apparelho respirativo, e até de febres typhicas” (PARAHYBA DO NORTE, Falla – Anexo de 
Saúde Pública, 1871, p. 4).  

Essa forma de medida profilática para evitar o aparecimento de doenças estava ligada a 
ideia de transmissão por infecção, que buscava sanar a população através da remoção dos focos 
de infecção e prevenção para que o meio local não fosse infectado. Para os infeccionistas, 
medidas como a construção de Lazaretos para executar a quarentena eram vistas como ineficazes, 
pois se deveria tomar “medidas mais abrangentes para transformar as condições locais e impedir 
a produção das temidas „emanações miasmáticas‟” (CHALHOUB, 1996, p. 65). 

Na sequência, o médico Abdon Felinto Milanez prosseguiu seu relatório da Inspetoria de 
Saúde Pública apontando a presença de algumas doenças que predominavam entre a população, 
como as febres contínuas intermitentes, remittentes, as afecções do aparelho respiratorio, os ingorgitamentos 
chronicos do figado e baço, entre outros. No entanto, o médico destacou que “uma outra ordem de 
molestias mais graves” estavam grassando pela Província, sendo a febre amarella, a variola e a syphiles 
as principais. Abdon Milanez continuou a descrever as doenças que não apareciam em caráter 

                                                           
13 Seu antecessor no cargo de Inspetor de Saúde, João José Innocencio Poggi, foi um médico licenciado de 
importante atuação na medicina que prestou “serviços relevantes e notaveis” (CASTRO, 1945, p. 37). 
14 Lembramos os enterramentos passam a ser nos cemitérios públicos, e não mais nas igrejas devido ao medo de 
contaminação do ar através dos miasmas. Segundo Mariano e Mariano (2012), “o primeiro cemitério foi construído 
no início de 1855 na vila de Piancó, no sertão, já o da capital foi edificado nesse mesmo ano, porém desde 1850 que 
já havia uma aprovação da Assembleia para a criação do cemitério na cidade da Paraíba. 52 Somente em 1856 foram 
criados cemitérios nas vilas de Sousa, Pombal, Patos, Catolé do Rocha, Alagoa Nova, Pilar, Bananeiras, Cabaceiras e 
Santa Rita, lugares mais afetados pela epidemia do “mal maior que foi esse terrível hóspede”” (MARIANO & 
MARIANO, 2012, p. 14). 
15 Segundo Mastromauro (2011), “acreditava-se serem os miasmas emanações nocivas invisíveis que corrompiam o 
ar e atacavam o corpo humano. Os miasmas seriam gerados pela sujeira encontrada nas cidades insalubres, e também 
por gazes formados pela putrefação de cadáveres humanos e de animais” (MASTROUMAURO, 2011, p. 1).  
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epidêmico, mas que despertava sua atenção, no sentido de que o mesmo queria combate-las e 
evitar o seu alastramento.  

Em sua fala, nos chama a atenção a ligação estabelecida pelo médico entre as doenças e o 
clima da Província. Segundo Abdon Milanez, “a causa da insalubridade d‟esses mezes é 
consequencia immediata da irregularidade de ultimamente tem havido nas estações” 
(PARAHYBA DO NORTE, Falla – Anexo de Saúde Pública, 1871, p. 8). Para ele, a alternância 
climática que havia na Parahyba Oitocentista tornava a província muito mais susceptível às 
doenças citadas nos parágrafos acima. Segundo Diniz (2011), as relações entre clima e doença 
formavam-se diante da necessidade de explicar o surgimento de epidemias ou o acometimento da 
população por determinadas enfermidades em períodos específicos do ano. A ligação estabelecida 
entre o clima e a doença é explicada pelo médico, que argumenta que: 

 
a falta de inverno, trazendo a irregularidade da temperatura do ar que ora é quente e ora 
humido, favorece a fermentação, activa a evaporação e dá desenvolvimento ágrande 
quantidade de miasmas (PARAHYBA DO NORTE, Falla – Anexo de Saúde Pública, 
1871, p. 9).  
 

Em 1873, o anexo de Saúde Pública, presente na Falla do presidente Francisco Teixeira 
de Sá, o médico Abdon Felinto Milanez destacou novamente a importância da salubridade e 
asseio da Província, rememorando que seria através da higienização das ruas que a Província 
“permanecerá livre de princios deleterios desprendidos de fócos putridos e miasmaticos” 
(PARAHYBA DO NORTE, Falla – Anexo de Saúde Pública, 1873, p. 2). As queixas referentes à 
salubridade feitas no relatório de 1871 repetem-se neste relatório, com ênfase na preocupação 
acerca dos focos miasmáticos e os perigos derivados dos mesmos.  

Abdon Milanez, no entanto, reclama à Câmara Municipal atitudes para combater a 
insalubridade da Província, afirmando que esta seria uma de suas principais atribuições. Para o 
médico, “é, pois indispensavel, que ella, compenetrando-se de sua nobre missão, e dos deveres, 
que contrahio para com os seus municipes, procure executar o que à tal respeito se acha 
prescripto em seo codigo de Postura16” (PARAHYBA DO NORTE, Falla – Anexo de Saúde 
Pública, 1873, p. 3). A falta de recursos ou até mesmo a indiferença, parecem ser os motivos, 
segundo Milanez, que paralisaram as atividades da Câmara Municipal no que diz respeito aos seus 
deveres para com a higiene da Província. 

Além da presença da varíola, da sífilis e do sarampo, Milanez também relatou a presença do 
beribéri, que aqui se fez presente através dos enfermos vindos do Maranhão, onde a doença 
ganhara caráter epidêmico. Devido ao desconhecimento da doença, o médico Abdon Felinto 
Milanez se utilizou deste argumento para isolar os doentes no Lazareto da Ilha da Restinga, pois 
mesmo sem saber se a enfermidade era contagiosa ou não, “segundo pensão notabilidades 
médicas, as molestias, ainda mesmo não contagiosas, podem tomar esse caracter, quando reinão 
epidemicamente;” (PARAHYBA DO NORTE, Falla – Anexo de Saúde Pública, 1873, p. 10). 
Para o médico, o ar puro do local isolado e os banhos de mar seriam recomendações para auxiliar 
no tratamento da doença.  

Percebemos, no entanto, que sua fala perpassa a ideia contagionista, prescrevendo o 
isolamento e as quarentenas como forma de tratamento do doente. Os contagionistas 
acreditavam que  

a doença podia ser transmitida de pessoa a pessoa, ou diretamente, através do contato 
físico, ou indiretamente, através dos toques em objetos contaminados pelos doentes ou 
da respiração do ar que os circuncidava (CHALHOUB, 1996, p. 64).  
 

                                                           
16 Para legitimar o discurso higienista presente na Parahyba Oitocentista, os Códigos de Postura foram criados com o 
objetivo de dar suporte à fala dos médicos que declaravam o estado insalubre da Capital. Os Códigos de Postura 
estabelecidos pelo Governo Provincial regulavam o comportamento da população e objetivava pôr em prática o 
discurso civilizador presente nos relatórios dos presidentes de província. (TARGINO, 2018). 
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Durante a segunda metade do século XIX, as discussões giravam em torno da 
transmissão das doenças, se eram por vias de infecção ou contágio.  Segundo Ariosvaldo Diniz, 
este embate “tinha implicações que extrapolavam os limites puramente acadêmicos, envolvendo 
interesses econômicos, sociais e políticos” (DINIZ, 2011, p. 81)17.  

Em meio aos embates médicos, corroboramos com a tese de Chalhoub quando diz que 
“os paradigmas médicos se combinavam com frequência, de maneiras imprevistas e originais, 
quando os esculápios do século XIX discutiam a etiologia e as formas de transmissão de 
moléstias como a cólera e a febre amarela” (CHALHOUB, 1996, p. 65). Através da 
documentação consultada, percebemos que o médico Abdon Milanez se utiliza de ambas as 
medidas para combater e tratar as doenças que grassavam na Parahyba do século XIX. O 
isolamento dos doentes no Lazareto da Ilha da Restinga, citado nos parágrafos acima, evidencia a 
perspectiva contagionista presente na Província e as decisões a respeito da alteração/modificação 
de ambientes para evitar a propagação de miasmas evidenciam a ideia infeccionista da doença. 

A atuação de Abdon Felinto Milanez enquanto Inspetor de Saúde Pública perdurou até 
1884 e seus relatórios da Inspetoria de Saúde Pública são fontes importantes para a construção de 
uma narrativa que possibilita perceber, através do discurso do médico Abdon Milanez, a 
Parahyba rumo ao “progresso” e a “civilização”, através de um modelo hígido de cidade. Após 
sua atuação enquanto Inspetor, Abdon Milanez mudou-se para o Rio de Janeiro e foi eleito 
Senador Federal, em 1894, como representante da Parahyba.  

Em 1903, ainda no Rio de Janeiro, o médico Abdon Felinto Milanez faleceu vítima de 
arteriosclerose generalizada. O jornal A Noticia, do Rio de Janeiro, destaca o falecimento de Abdon 
Milanez, informando o dia e horário de seu sepultamento. Além disso, o jornal destaca que 
Milanez “fora medico e exercera com vantagem a clinica; como delegado de hygiene cumprira 
sempre os seus deveres com rigorosa exactidão e extremado zelo” (A NOTICIA, 09/01/1903, 
N. 07).  

Ao decorrer da discussão, percebemos a figura emblemática de Abdon Felinto Milanez, 
que obteve notoriedade durante o século XIX, devido aos cargos importantes que ocupou. Sua 
atuação médica, enquanto Inspetor de Saúde Pública, evidenciou seu olhar hígido, ligado a ideia 
de civilidade e progresso, demonstrando a atuação conjunta entre o Estado e a medicina. A 
trajetória política deste médico muito nos chama a atenção, visto que o mesmo transitou entre 
cargos importantes, chegando a ser Deputado Geral e Senador Federal, no período republicano, 
evidenciando uma prática comum entre os médicos parahybanos do Oitocentos. O personagem 
estudado interligou a medicina e a política durante sua trajetória de vida, atuando e se destacando 
em ambos os espaços de poder.  
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CAMINHOS PARA A CONSTRUÇÃO DA LIBERDADE: DEBATES E EMBATES 
EM TORNO DA LEI DO VENTRE LIVRE E SUA APLICAÇÃO NA PROVÍNCIA DA 

PARAÍBA 
 

Giuseppe Emmanuel Lyra Filho1 
 
Resumo: Esse artigo tem como objetivo traçar os caminhos de construção da Lei do Ventre, que 
garantiu a libertação do ventre, além de imprimir diversas transformações no mundo escravista, e 
a sua consequente aplicação na província da Paraíba. Analisamos os debates em torno do fim do 
tráfico transatlântico e suas consequências na elaboração de leis que visavam o fim da escravidão 
no Brasil. Apontamos que a questão do fim da escravidão estava envolta em diversas 
problemáticas, a exemplo do embate entre propriedade privada e a interferência do Estado. As 
ambiguidades sociais que se traduziram na forma da Lei do Ventre Livre geraram problemas nas 
próprias discussões da lei e na sua aplicação nas províncias brasileiras. Para isso nos utilizaremos 
de uma bibliografia pertinente ao assunto em questão, além das legislações que envolviam a 
escravidão até a aprovação da Lei do Ventre e, por fim, os Relatórios de Presidentes de província 
da Paraíba de forma que possamos compreender em uma escala regional os impactos da Lei do 
Ventre Livre. 
 
Palavras-chave: Escravidão; Lei do Ventre Livre; Província da Paraíba. 
 

Nas palavras de José Murilo de Carvalho, a Lei de 28 de Setembro de 1871, conhecida 
como “Lei do Ventre Livre”, correspondeu ao “divórcio entre o rei e os barões, que viram a Lei 
como uma loucura dinástica” (CARVALHO, 2007, p. 322). Essa lei teve como principal objetivo 
a libertação do ventre escravizado e, consequentemente, a aparição de um novo sujeito social e 
jurídico na sociedade: as crianças então libertas, conhecidas como as crianças ingênuas. A lei foi 
aprovada no ano de 1871, contudo suas discussões eram anteriores a essa data. Esse “divórcio” 
entre os proprietários e o governo, portanto, não ocorreu da noite para o dia, mas foi fruto de 
inesgotáveis problemas anteriores entre duas partes que começaram a não se entender. 

Diante disso, apresentaremos os caminhos pelos quais as discussões acerca da Lei do 
Ventre Livre passaram até a sua aprovação, levando em consideração a problemática do Tráfico 
Transatlântico, os embates entre os proprietários e os Estado Imperial, além de alguns aspectos 
jurídicos da Lei. Depois, mostraremos como se deu a aplicação e a efetivação dessa lei na 
Província da Paraíba, analisando os discursos dos presidentes de Província e as informações que 
esses personagens trouxeram em seus relatórios apresentados à Assembleia Provincial, de forma 
que possamos compreender em uma escala regional os impactos de discussões que vinham 
aflorando no Brasil nas últimas décadas do século XIX. 

Os problemas e os embates entre os grupos de elite no Brasil na questão da escravidão 
foram travados em diversos âmbitos. Durante a colônia, com o fornecimento massivo da mão de 
obra escravizada africana para as lavouras, as discussões sobre os negros e sua relação com o 
resto da população do Brasil Colonial foram mantidas em segundo plano, ganhando mais 

                                                           
1 Mestrando em História pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e membro do Grupo de Pesquisa “Sociedade 
e Cultura no Nordeste Oitocentista”.  
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destaque os debates em torno das questões filosóficas e morais em torno da escravidão. O 
principal espaço em que essas discussões estavam postas era na comunidade religiosa, onde 
alguns defendiam essas práticas da escravidão negra enquanto outros eram contra. 

No século XIX, começou a ser questionada a legitimidade da escravidão, visto que no 
processo de independência do Brasil, as elites políticas buscavam definir os caminhos da nova 
Nação. Buscavam-se, naquele tempo, novas formas de se construir um país e que esses 
mecanismos se baseassem em princípios diferentes daqueles do período colonial. Um desses 
novos elementos era representado pela construção de uma história nacional, que garantisse a 
identidade do povo brasileiro e identificasse a importância das três raças para a formação do país. 
À população negra e aos escravizados ficou delegado a sua importância econômica no decorrer 
dos anos devido a sua presença nas atividades agrícolas do Brasil. Ao mesmo tempo “algumas 
vozes erguiam-se para questionar a legitimidade de obter-se a independência de Portugal e 
continuar a escravizar os africanos.” (ALANIZ, 1997, p. 34). 

Isso se dava porque existiam dois exemplos internacionais no horizonte. O primeiro deles 
se dava nos Estados Unidos que, após a sua independência em 1776, mantiveram a escravidão 
funcionando majoritariamente na região Sul do país, o que serviu de modelo e exemplo para a 
maioria dos proprietários no Brasil. O segundo caso era o do Haiti, onde os escravizados 
capitanearam uma revolta sangrenta e violenta entre os anos de 1771 e 1804 em prol de sua 
liberdade e acabaram por tomar conta do país. Esse acontecimento em específico gerou bastante 
receio entre os proprietários brasileiros de que a libertação em massa dos escravizados gerasse 
revoltas desse tipo. Outro ponto que passou a ser debatido era a questão da escravidão em 
relação ao modelo econômico que estava se desenvolvendo no século XIX. 

As configurações econômicas do mundo se transformaram desde a Revolução Industrial 
Inglesa do século XVIII. Com isso, além de mudanças nas formas de produção, as relações de 
trabalho também foram afetadas. O trabalho livre e assalariado passou a ser a opção mais viável 
para o desenvolvimento das atividades produtivas nos países que estavam à frente desse 
processo. Com isso, a Inglaterra vinha pressionando as autoridades brasileiras para que estas 
abolissem o tráfico de escravizados. Em 1807, a Inglaterra proibiu o tráfico a seus súditos e 
começou uma campanha para eliminá-lo nos outros países que estavam alinhados consigo. 
Outros tratados foram assinados entre Portugal e Inglaterra com a finalidade de acabar 
progressivamente com o tráfico transatlântico2. 

Fruto dessas pressões, em 07 de novembro de 1831 tivemos a primeira lei que foi de 
encontro ao regime escravista brasileiro proibindo o tráfico Atlântico de escravos para o Brasil e 
a garantindo de liberdade aos africanos que entrassem no Brasil depois dessa data por vias do 
tráfico, porém essa lei não teve sua efetivação e aplicação garantida pelo Estado brasileiro, 
fazendo com que o tráfico Atlântico e a venda dos escravizados africanos continuassem a ocorrer 
no Brasil. Vale salientar que nesse momento a escravidão no Brasil passou por uma 
transformação no âmbito jurídico: se anteriormente a entrada de africanos e sua condição de 
cativo era legitimada pela Lei, a partir da lei de 1831, mesmo sem a sua efetivação, a escravização 
de africanos no Brasil passou a ser legitimada pela ilegalidade.   

Por conta das pressões da Inglaterra para a aprovação dessa lei e por conta do fracasso na 
aplicação e na implementação de mecanismos para a efetivação da mesma, a Lei acabou ficando 
conhecida como “lei para inglês ver”. Somente em 1850 é que tivemos outra lei de proibição do 
tráfico Atlântico. 

                                                           
2 Tratado de Comércio e Navegação e de Aliança e Amizade (1810), Tratado de abolição do traffico de escravos em todos os lugares 
da Costa da África ao Norte do Equador (...) de 1815, a Convenção de 1817 no mesmo ano, e os tratados de 1826 e 1827 
firmados entre Inglaterra e o recém-formado Império Brasileiro. 
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Consequência das pressões inglesas para o fim do tráfico transatlântico presentes no Slave 
Trade Suppression Act de 18453, a Lei Eusébio de Queiroz foi aprovada em setembro de 1850 e 
trazia de forma explícita, em seu primeiro artigo, o seu caráter punitivo com quem praticasse o 
tráfico: 

As embarcações brasileiras encontradas em qualquer parte, e as estrangeiras 
encontradas nos portos, enseadas, ancoradouros, ou mares territoriaes do Brasil, tendo 
a seu bordo escravos [...] serão apprehendidas pelas Autoridades, ou pelos Navios de 
guerra brasileiros, e consideradas importadoras de escravos.4 

 

Diante disso, a partir de 1850, a configuração das relações escravistas no Brasil passou 
por algumas mudanças. Diferentemente do que aconteceu com a lei de 1831, a Lei Eusébio de 
Queiróz teve um amplo apoio das autoridades brasileiras para a efetivação de seu cumprimento. 
Dentre os vários casos de apreensão de navios que realizavam o tráfico de escravizados, temos o 
do Patacho Hermínia, apreendido na província da Paraíba em 1850 e que contava com 21 
escravizados trazidos de maneira irregular (GUIMARÃES, 2015). Diante das pressões inglesas no 
interregno das leis de 1831 e 1850, a atitude do governo brasileiro foi bastante efetiva e gerou 
resultados no que diz respeito a entrada de escravizados africanos em portos brasileiros. Nesse 
caso a queda foi bastante substancial passando de 60.000 escravizados no ano de 1848 para 
apenas 700 no ano de 1852, dois anos após a aprovação da lei (CARVALHO, 2007) 

Contudo, a Lei de 1850 não deu conta de um problema anterior. Se desde 1831 o tráfico 
não era permitido, os escravizados que entraram no Brasil depois desse período foram trazidos 
de maneira ilegal e, portanto, deveriam ser emancipados de sua condição cativa, tendo em vista 
que a Lei de 1831 decretava livres todos os africanos que fossem introduzidos no Brasil a partir 
daquela data5 e um dos lugares para se conseguir essa liberdade eram nos tribunais. 

Um exemplo desse tipo de caso na Paraíba foi o da escravizada Maria. Em 1871, ela saiu 
da propriedade em que era cativa, no distrito de Fagundes, e foi a Campina Grande resolver a 
questão referente a sua liberdade. Segundo contava ela, havia chegado ao Brasil em 1840, depois 
da promulgação da lei de 1831, e, portanto, estava escravizada de forma ilegal. O processo se 
desenrolou de forma bastante conflituosa entre a defesa do senhor e os representantes de Maria, 
e diante desses embates a sentença final foi de que a escravizada não teria sua liberdade, mas 
poderia recorrer em outras instâncias. Infelizmente a documentação sobre Maria parou no 
primeiro julgamento, não sendo possível informar se a escravizada conseguiu a sua liberdade ou 
se voltou ao cativeiro (LIMA, 2003, p. 51-69). 

Apesar de alguns escravizados não terem sido emancipados, como possivelmente 
aconteceu com Maria, diversos outros buscaram na justiça o seu direito de ser livre. Porém a 
aplicação dessa cláusula de liberdade tinha um potencial explosivo entre os proprietários que 
adquiriram africanos de forma ilegal, pois colocava um embate entre o Estado e a garantia da 
propriedade privada e se demonstrava a instabilidade do direito que os senhores tinham de 
possuir esses cativos (MAMIGONIAN, 2006, p. 145). 

Outro aspecto a ser destacado sobre os efeitos da lei de 1850 é a questão do tráfico 
interno de escravizados e suas consequências no Brasil. Diante da proibição da importação de 
escravos africanos, uma das soluções encontradas pelos grandes produtores brasileiros foi a 
transferência de mão de obra escravizada para os centros produtivos através do tráfico 
interprovincial, diante da transferência do eixo econômico brasileiro para as regiões do sul do 
país. A relocação da mão de obra escravizada para as regiões mais produtivas fez com que 

                                                           
3 Também conhecido como Bill Aberdeen, esse ato foi aprovado pelo Parlamento Britânico que visava a diminuição 
do tráfico Atlântico através da apreensão de navios que realizassem o transporte de cativos da África para as 
Américas e o julgamento dos comandantes das embarcações  
4 BRASIL, Lei nº 581, de 04 de Setembro de 1850. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/LIM581.htm. Acesso em: 24 out. 2017.   
5BRASIL, Lei de 07 de Novembro de 1831. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei_sn/1824-
1899/lei-37659-7-novembro-1831-564776-publicacaooriginal-88704-pl.html. Acesso em: 26 out. 2017.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/LIM581.htm
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei_sn/1824-1899/lei-37659-7-novembro-1831-564776-publicacaooriginal-88704-pl.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei_sn/1824-1899/lei-37659-7-novembro-1831-564776-publicacaooriginal-88704-pl.html
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ocorresse uma diminuição na população cativa e o aumento da população livre de algumas 
províncias, em especial as províncias do Norte que exportaram muitos escravizados nesse 
processo de tráfico interprovincial.  

De 1850 em diante, com a proibição do tráfico e o acirramento das questões sobre a 
emancipação de escravizados, o debate abolicionista começou a ganhar mais corpo no Brasil. A 
posição privilegiada dos senhores de escravos passou a sofrer com as pressões e alterações nas 
estruturas do sistema escravista brasileiro, o “divórcio” entre a coroa e os barões em 1871, 
anteriormente citado, começava a se mostrar no horizonte. A sociedade brasileira passou a ser 
uma arena de combate e de disputas entre os mais diversos grupos que defendiam ou eram 
contrários à escravidão. Dentre os principais pontos que começaram a ser discutidos estavam o 
da garantia da propriedade privada, a crítica da interferência do Estado nessas relações, além das 
preocupações com a inserção da população escravizada na sociedade brasileira e os medos sociais 
que esse processo estava gerando. 

Nesse embate entre princípios de propriedade privada e garantia legal da liberdade pelo 
Estado, podemos relacionar esse trabalho com outro aspecto interessante que a historiografia 
social inglesa nos trouxe, principalmente por meio de E. P. Thompson, que foi o do debate em 
torno do direito comum e das leis. Ao se tratar da Inglaterra do século XVIII e da dificuldade do 
acesso à terra por parte dos camponeses, Thompson escreveu que “era possível reconhecer os 
direitos costumeiros dos pobres e, ao mesmo tempo, criar obstáculos ao seu exercício” 
(THOMPSON, 1998, p. 89), se trouxermos esse embate para o Brasil dos anos finais da 
escravidão (substituindo a garantia à terra pela garantia à liberdade), podemos perceber uma 
dificuldade de aplicação das leis e de acesso da população escravizada à liberdade de fato. Mesmo 
com mecanismos legais que previam a desarticulação do sistema escravista, a escravidão durou 
até seus últimos suspiros com a ajuda desses mesmos instrumentos jurídicos.  

Essa longa duração da escravidão se deu por alguns motivos e gerou diversos embates 
entre os grupos políticos do Império. Podemos definir o ano de 1866 como o novo ciclo de 
debates em torno da emancipação e da abolição da escravatura no Brasil. Primeiro por ser o ano 
de publicação de um dos livros mais importantes da época que analisaram a escravidão no Brasil: 
A Escravidão no Brasil: ensaio histórico-jurídico-social de autoria de Agostinho Marques Perdigão 
Malheiro. Esse autor acabou por se tornar uma das figuras mais importantes no que diz respeito à 
questão emancipacionista no Brasil e seu livro faz um apanhado geral e histórico sobre a questão 
do escravismo, dos direitos dos escravizados e libertos e da escravidão de africanos e dos povos 
indígenas. 

Em 1867, por iniciativa do próprio Imperador, o Conselho de Estado foi ouvido sobre as 
questões referentes à escravidão e, principalmente, sobre a possibilidade de uma lei que garantisse 
a liberdade dos filhos de mães escravizadas. Ao final das reuniões do Conselho, Pedro II nomeou 
uma comissão, presidida por Nabuco de Araújo, a fim de formular um projeto de lei baseado nas 
opiniões dos conselheiros (CARVALHO, 2007). Nas sessões de 02 e 09 de abril de 1867 os 
debates em torno da escravidão giravam em torno dessas três questões: “1º Convém abolir 
diretamente a escravidão? No caso de afirmativa: 2º Quando deve ter lugar a abolição? 3º Como, 
com que cautelas e providências cumpre realizar essa medida?”6 

Diante dessas questões, os parlamentares buscaram defender suas opiniões e começaram 
a propor as soluções para a questão do “elemento servil” no estado brasileiro. A discussão que a 
escravidão deveria ser abolida no Brasil já começava a ganhar grandes proporções. A principal 
questão era como o Estado deveria fixar as bases para essa abolição, como deveria ser feita e 
como se resolveriam os problemas da mão de obra e da inserção dos escravizados na sociedade. 
A ideia era de que a abolição era inevitável, porém deveria ser dirigida pelo Estado de forma 
gradual e segura. Uma das formas de se lançar essa abolição para as gerações futuras estava 
presente nas discussões sobre a liberdade do ventre escravo. 

                                                           
6 SENADO Federal. Atas do Conselho de Estado (1865-1867). Disponível em: 
http://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/asp/AT_AtasDoConselhoDeEstado.asp. Acesso em: 22 out. 2017. 

http://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/asp/AT_AtasDoConselhoDeEstado.asp
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Nesse movimento, podemos destacar em nível regional as propostas de liberdade do 
ventre cativo nas províncias do Norte, a exemplo da lei nº 311 de 1864, aprovada na Assembleia 
Provincial da Paraíba e que propunha o emprego da quantia de cinco contos réis para a libertação 
de crianças do sexo feminino que tivessem três anos em diante. Segundo Galliza essa quantia era 
muito baixa para uma libertação expressiva de crianças, o que levou as autoridades a 
implementarem uma nova lei no ano de 1869, a de nº 341 que aumentou a quota de libertação 
para vinte e cinco contos de réis distribuídos entre os municípios (GALLIZA, 1979, p. 166). 
Apesar do pouco sucesso das duas leis, esse movimento entre as províncias do Norte estava em 
consonância com a clivagem entre as províncias do Norte e Sul a respeito da manutenção do 
regime escravista, tendo em vista que os proprietários do Norte, diante da diminuição da 
população escrava em suas províncias, já buscavam outras alternativas para a questão da mão de 
obra, enquanto a maioria dos proprietários do Sul, diante da importância da economia cafeeira e 
da utilização de braços escravizados, eram a favor da manutenção do regime escravocrata. 

Com isso, a Proposta do Governo sobre a reforma do Estado servil foi apresentada por José Maria 
da Silva Paranhos, Visconde do Rio Branco na sessão da câmara dos deputados do dia 14 de 
julho de 1871 e apresentou as principais ideias do que viria a ser a Lei do Ventre Livre. De forma 
geral, essa proposta se baseou nos princípios liberais da época que não viam mais na escravidão 
um exemplo a ser seguido. Outra questão interessante em relação à aprovação desta lei foi que as 
pressões externas não figuraram no centro do debate, como aconteceu no processo anterior a 
1850. Desta vez, a iniciativa partia “da Coroa, secundada pelo gabinete Conservador e apoiada na 
imprensa abolicionista e parte do Partido Liberal” (CARVALHO, 2007, p. 314). 

A grande oposição da lei ficou a cargo dos grandes proprietários, principalmente os 
cafeicultores do sul do país. Dentre os motivos que podem ser apresentados para justificar essa 
clivagem regional nas posições dos deputados e senadores podemos destacar a enorme presença 
de mão de obra escrava nas regiões cafeicultoras do sul do país, algo diferente das províncias do 
Norte que, desde 1850, tiveram suas populações escravas reduzidas, principalmente pela questão 
do tráfico interprovincial.   

Mesmo com essa oposição maciça dos grandes proprietários, a Lei acabou por ser 
aprovada no dia 28 de setembro de 1871 e foi assinada pela Princesa Imperial Regente, tendo em 
vista que Pedro II realizava uma série de viagens internacionais nesse período. Dentre as 
transformações importantes da Lei, podemos destacar a liberdade do ventre (Art. 1º), a criação 
do Fundo de Emancipação (Art. 3º), a permissão para o escravizado formar um pecúlio a partir 
de heranças, doações e legados7 (Art. 4º) a liberdade dos escravizados pertencentes à Nação (Art. 
6º) e o registro de matrícula dos escravizados e das crianças que nasceram de ventre livre após 
essa data (Art. 8º). 

 Com isso, a abolição da escravidão no Brasil já se mostrava mais próxima, porém a 
garantia de liberdade dos sujeitos não se colocava de forma tão objetiva. Dentre os aspectos que 
podemos destacar dessa lei, é possível perceber que o modelo de liberdade construída no Império 
era tutelado por mecanismos legais e pelos aparelhos do Estado. O medo de que ao se libertar 
uma enorme quantidade de escravizados gerassem problemas de ordem social era algo presente 
em torno dos projetos abolicionistas. Precisava-se pensar o lugar do liberto na sociedade após a 
sua liberdade a fim de evitar os conflitos sociais, a exemplo do que tinha acontecido no Haiti em 
1871. 

É importante lembrar que a lei não foi uma unanimidade dentre os parlamentares da 
época. Um exemplo disso foi o caso de Perdigão Malheiro, aquele que já tinha começado a 
discussão da abolição desde 1866, mas que votou contra a lei visto que para ele a garantia do 
fundo de emancipação e, consequentemente, a possibilidade dos escravizados de garantirem a sua 

                                                           
7 A compra da liberdade através do pecúlio já era uma prática bastante difundida no Brasil, que apesar de não ter suas 
bases legais se sustentava a partir do Direito Costumeiro e da concessão dos senhores. Antes de 1871, a garantia da 
liberdade pelo pecúlio não esteve presente nos projetos que visavam o fim da escravidão. Só com essa lei é que ele se 
tornou “legalizado” e amparado pelo Estado. 
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própria alforria através do pecúlio levaria a problemas graves no âmbito do Direto. Segundo 
Papali: 

A não aceitação do senhor poderia ser questionada pelo escravo e levada aos fóruns 
para ser arbitrada pelo Juiz (mediante opinião de avaliadores nomeados pelas duas 
partes interessadas). Tal questão faria dos tribunais um local que serviria de foro de 
arbitramento para um escravo, ou seja, a incoerência maior estaria neste procedimento, 
quando se institucionaria espaços legais de acesso ao mundo dos direitos civis a homens 
escravizados. (PAPALI, 2002, p. 5) 

 

Além desses possíveis confrontos, sociais e legais, a situação jurídica da criança ingênua e o 
seu lugar na sociedade escravista, que surgiu após a aprovação da Lei de 1871 também merecem 
destaque, principalmente se avaliarmos os aspectos jurídicos da lei. O primeiro inciso do Art. 1º 
da Lei garantia que a criança deveria ficar sobre os cuidados do dono da mãe até os oito anos de 
idade e, após atingir essa idade, poderia ser devolvida ao estado, sendo o dono ressarcido pelo 
erário na quantia de 600$000 réis ou poderia ser tutelada pelo dono da mãe até os seus 21 anos, 
tendo o dono a obrigação de mantê-la sob seus cuidados. 

Se com a criação do Fundo de Emancipação a Lei do Ventre Livre “retirava” o poder de 
decisão da liberdade das mãos dos senhores, em seu primeiro artigo a Lei coloca a possibilidade 
de o senhor ficar com as crianças até os 21 anos de idade ou serem indenizados pelo Estado. 
Além de ser uma liberdade tutelada, o Estado se propunha a indenizar os senhores! Essa é uma 
das contradições da Lei do Ventre Livre e que nos mostra que era muito difícil se desvencilhar da 
ideia da propriedade privada, e dos possíveis “prejuízos” que os senhores de escravos iriam ter 
com a abolição, mesmo em projetos que propunham o fim da escravidão. Esse foi um dos 
motivos que levaram Perdigão Malheiro a votar contra o projeto, além do anteriormente citado. 

Ao se estudar uma lei e a justiça, o historiador deve ficar atento a alguns aspectos. 
Diferentemente das análises do Direito, na História é preciso impor uma “separação” entre Lei e 
Justiça, de forma que possamos perceber que as duas coisas são diferentes, mas que também não 
se excluem. Precisamos estar atentos nas questões referentes à formulação de uma Lei e aos 
impactos que ela leva a um determinado grupo ou sociedade e na sua relação com as instâncias de 
poder. Não que devamos negar a essência do texto jurídico, muito pelo contrário, devemos 
ampliá-lo e colocá-lo em cruzamento com o seu contexto de formulação e pensar a legislação em 
um conjunto de diversos fatores que implicam na sua criação e que a levam, ou não, à garantia da 
Justiça. Dentre esses fatores, o embate entre propriedade privada e a atuação do Estado contra a 
escravidão é algo central nas discussões que envolveram o projeto da Lei do Ventre Livre. 

Foi diante desse quadro de ambiguidades legais e sociais que a Lei do Ventre livre foi 
formulada e aplicada no decorrer dos 17 anos seguintes. Na província da Paraíba, a Lei teve seus 
impactos significativos na população escravizada e nos proprietários, já que a mesma estava 
inserida nesse contexto de desarticulação do sistema escravista e de transformações na ordem 
econômica do país. Com a proibição do Tráfico Atlântico em 1850 e com a grande saída de 
escravizados da província diante o tráfico interprovincial, a população cativa na Paraíba decresceu 
em termos populacionais, chegando a aproximadamente 22 mil escravizados, o que correspondia 
a aproximadamente 5,7% da população da província de acordo com o censo demográfico de 
18728. 

Essa diminuição da população cativa gerou algumas consequências na região, a exemplo 
da questão da “falta de braços” para o trabalho agrícola. Desde 1850, o tráfico interprovincial 
gerou impactos relevantes na demanda de mão de obra, além de que no Norte, os senhores 
contavam com as adversidades das secas, a exemplo da grande seca de 1877, além das epidemias, 
como a de varíola e de cólera, o que levava os proprietários a sempre reclamarem dessa “falta de 
braços”. Segundo Rocha: 

                                                           
8 RECENSEAMENTO de 1872.  
Disponível em: http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/monografias/visualiza_colecao_digital.php. Acesso em: 
22 out. 2017. 

http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/monografias/visualiza_colecao_digital.php
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Na Paraíba da segunda metade do século XIX, o problema da reposição da mão-de-
obra foi solucionado de diferentes formas, desde a manutenção do sistema de moradia, 
e do trabalho sazonal dos livres, até a tentativa de estabelecer colônias agrícolas, no 
final década de 1870, após a trágica seca de 1877-79, que levou mais de 35 mil retirantes 
para a capital da província (ROCHA, 2007, p. 126). 

 
Foi diante desse quadro que os Presidentes de Província relatavam os problemas 

envolvendo a agricultura na Paraíba. No seu relatório apresentado na Assembleia Legislativa da 
Paraíba em 1874, o então presidente de província Silvino Elvidio Carneiro da Cunha ditou as 
causas e as possíveis soluções diante dos problemas envolvendo a província. Segundo ele 

 
Diversas são as causas, conforme sabeis, deste mal-estar, sobresahindo de preferencia 
as seguintes: 
1º a falta de transporte fácil e barato aos produtos; 
2º a falta de capitaes, que vão fecundar e desenvolver o trabalho; 
3º a falta de braços, que se empreguem com certeza na lavoura; 
4º finalmente, a falta de escolas práticas, que ensinem o melhor meio de utilizar o 
terreno e empregar os instrumentos apropriados ao serviço. (PARAHYBA, Relatório, 
1874, p. 41-42) 

 

Para Carneiro da Cunha, as soluções desses problemas vinham com uma maior 
participação dos “governos gerais” na liberação de recursos para a província, algo que para ele 
não poderia ser resolvido de imediato. Em relação à falta de braços, Carneiro da Cunha diz que 
há “um meio poderoso de utilizar os braços inertes que temos no Paiz. Elle, porém, não depende 
de vós, e sim dos poderes geraes. Fallo de uma lei agrária, que obrigue ao trabalho os que se 
entregam ao ócio e ao vício.” (PARAHYBA, Relatório, 1874, p. 41-42). Enquanto essa possível 
intervenção do Estado não chegava à província, o sistema escravista continuava a padecer na 
Paraíba e a Lei do Ventre Livre começava a ser aplicada de forma a garantir a abolição gradual e 
lenta na região. 

Em dois momentos foi possível perceber a recepção da Lei do Ventre Livre nos discursos 
dos presidentes de província. Em 1872 o então presidente da Província da Paraíba Frederico de 
Almeida e Albuquerque passou a administração da Província ao Dr. José Evaristo da Cruz 
Gouvêa e em seu relatório teceu algumas considerações a respeito da aplicação da Lei do Ventre 
Livre na província da Paraíba 

 
A lei n. 2040 de 28 de setembro do anno passado, recebida nesta província com 
unnanime approvação de seus habitantes, essa lei eminentemente sabia, que resolveu o 
importantíssimo e assaz difícil problema da emancipação dos escravos pelo modo mais 
conveniente sem abalo da propriedade agrícola e sem comoções, extinguindo em um 
lapso de tempo não longo essa instituição, que nos legaram os nossos maiores, mas que 
nos envergonhavam perante o mundo civilizado e que retardava o progresso moral e 
material do nosso paiz (PARAHYBA, Exposição...,1872. p. 9-10). 

 
Nesse discurso de Almeida e Albuquerque é possível perceber alguns elementos 

interessantes em torno da Lei do Ventre Livre. O primeiro desses elementos é o de que a Lei 
serviu para a extinção gradual da escravidão, sem maiores abalos para os proprietários de terras e 
“sem comoções”, já que a escravidão ainda teria um “lapso de tempo” para se extinguir. Outra 
questão interessante no discurso de Almeida e Albuquerque é a relação da escravidão com a 
vergonha moral do sistema, já que esse sistema “retardava o progresso moral e material” da 
nação. A Lei do Ventre livre então se encaixava para resolver esses problemas: o da extinção da 
escravidão e o do progresso moral da nação. 

No mesmo ano, José Evaristo da Cruz Gouvêa também teceu algumas considerações a 
respeito da Lei do Ventre em seu discurso apresentado à Assembleia em junho de 1872. De 
maneira mais contida, o novo presidente da província apenas declarou que a lei “vai sendo 
executada fácil e suavemente, sem mínima reclamação ou constrangimento, antes com 
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espontaneidade e boa vontade da população, que reconhece e aplaude os benefícios resultantes 
das respectivas disposições” (PARAHYBA, Falla..., 1872, p. 5). 

Se a recepção da Lei foi aceita de bom grado pelos presidentes, a sua aplicação já não foi 
feita de forma tão fácil. A lei garantia a liberdade dos escravizados através do Fundo de 
Emancipação e a matrícula e registro dos escravizados das províncias. Diante disso, em outubro 
de 1875 o presidente de província Silvino Elvidio Carneiro da Cunha apresentou na Assembleia 
da província os problemas referentes às matriculas e classificação dos escravos. Em relação às 
matrículas, o presidente afirmou que “tem-se feito esse serviço mais ou menos regularmente, 
achando-se já em poder do Governo Imperial seu resultado” (PARAHYBA, Relatório...,1875, p. 
20.). 

Já a questão da classificação dos escravos que receberiam a liberdade através do fundo de 
emancipação se mostrou um pouco problemática. Segundo Carneiro da Cunha, a província 
recebeu a quantia de 63:527$025 réis para o Fundo de Emancipação, contudo 

 
Este serviço marcha com grandes dificuldades, em consequência do trabalho que dá, e 
os embaraços na execução da lei, que até nesta capital tem sido objetos de duvidas, ao 
passo que a junta é composta d’um pessoal mais ou menos habilitado [...] No corrente 
anno apenas me conta ter funcionado regularmente as juntas do munícipio da Capital, 
que ainda não concluirão os respectivos trabalhos, e a do d’Areia (PARAHYBA, 
Relatório...,1875, p. 20.). 

 

Nesse discurso de Carneiro da Cunha é possível perceber que a Lei não estava sendo 
aplicada corretamente, apenas nos municípios da Capital e de Areia, e que ainda haviam certas 
“duvidas” por partes das autoridades competentes, principalmente aquelas responsáveis pela 
Juntas de Classificação dos municípios, em relação a como proceder com a questão do Fundo de 
Emancipação. Os problemas com essa cota ainda persistiram até 1879 Já 1880, a província 
recebeu a quantia de 84:191$398 réis destinados ao Fundo de Emancipação, sendo distribuídos 
os valores entre 23 municípios da província (PARAHYBA DO NORTE, Relatório..., 1880, p.10). 

Com isso, já é possível perceber um maior cumprimento da lei, visto que o presidente da 
província da época Gregório José d’Oliveira Costa Junior disse ter recebido junto ao Ministério 
da Agricultura as explicações necessárias sobre como proceder e os critérios para se estabelecer as 
divisões dessas cotas, além das orientações paras as Juntas de Classificação dos munícipios. 
Diferentemente de 1875, podemos ver que em relação ao Fundo de Emancipação, diversos 
municípios da província já estavam participando desse processo, além de percebermos um 
aumento do valor destinado ao Fundo em relação a 1875. 

Além da matricula dos escravizados e do Fundo de Emancipação, a Lei do Ventre Livre 
também garantia o registro específico das crianças ingênuas nas províncias da nação em um livro 
de matrícula separado dos demais, como previa o artigo oitavo da referida lei. Na Paraíba foi 
possível perceber um problema com a questão dos registros das crianças ingênuas. Assim como 
no relatório apresentado em 1875 por Silvino Elvidio Carneiro da Cunha em que as classificações 
só estavam ocorrendo na Capital e em Areia, no mesmo documento é apresentada a matrícula de 
crianças ingênuas apenas nos municípios de Alhandra e da Capital, porém sem as explicações do 
porquê isto ter acontecido. 

Diante dessas questões, podemos perceber que a Lei do Ventre Livre não foi aplicada da 
forma correta, tampouco conseguiu abranger todos os sujeitos que ela deveria. Desde as 
discussões de sua formulação se via que, no que diz respeito a sua aplicabilidade, ela era fruto de 
embates políticos, jurídicos, institucionais e sociais que se formaram na sociedade e que na sua 
ambiguidade seria muito difícil de ser aplicada de forma coerente. Mesmo assim, ela conseguiu 
gerar consequências na sociedade brasileira, seja pela liberdade dos escravizados através do 
Fundo de Emancipação, ou pela “liberdade” dos filhos de mães escravizadas. 

Com tudo isso que foi colocado, podemos tecer algumas outras observações acerca desse 
processo de construção da liberdade no Império. Primeiramente, devemos pensar a trajetória de 
um projeto de manutenção da escravidão atrelado ao desenvolvimento do capitalismo no Brasil 
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que durou todo o século XIX se levarmos em consideração as disputas entre grupos políticos e o 
Estado imperial em torno da questão da propriedade privada e da mão de obra escravizada 
evidencia isso. Segundo, podemos evidenciar a problemática da tutela das crianças ingênuas e a 
sua possível permanência no “cativeiro” mesmo estando libertas e como isso aponta a fragilidade 
social desse grupo em questão e o seu não lugar nesse mundo escravista. E por fim, tentarmos 
perceber as questões de aplicação correta ou não da lei, principalmente na província da Paraíba, e 
como a ambiguidade do projeto da lei refletiu nessa efetivação legal, com problemas de 
entendimento por parte das autoridades locais, falta de recursos e descumprimento dos seus 
artigos.  
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MULHERES NEGRAS E LIVRES: NOVOS SUJEITOS HISTÓRICOS1 
 

Alice Pereira Melo2 
 
Resumo: É começando com a história dos excluídos, dos de baixo ou simplesmente dos novos 
sujeitos que a história passa a enxergar que os estudos de temas que abordam a escravidão e as 
mulheres tomam forma e se concretizam. Mudanças sociais ao longo do tempo interferem 
diretamente no modo pelo qual as relações são vistas, sejam elas particulares, sejam exteriores. 
Estas compreendem as transformações dos sujeitos políticos em seus determinados espaços de 
ação. Na primeira etapa de desenvolvimento de projeto em iniciação científica, realizamos 
análises acerca da historiografia das mulheres, da escravidão e da população negra livre, a 
exemplo dos estudos como os de Edward Thompson (2001), Eni Samara, Rachel Soihet e Maria 
Izilda S. de Matos (1997), Stuart Schwartz (2001) e Eduardo Silva e José J. Reis (1989), Sheila de 
Castro Faria, (2001), Maciel Henrique Carneiro da Silva (2004), Solange Rocha e Maria da Vitória 
Barbosa (2016), entre outros, buscando compreender as relações existentes no cotidiano de 
mulheres negras libertas e livres durante o século XIX. Assim, foi possível identificar o uso 
variado de fontes e os aportes teóricos da História Social e História das Mulheres para adentrar 
nas suas vivências e as diferentes maneiras que essas mulheres procuravam viver “honrosamente” 
sua liberdade. Numa segunda etapa da pesquisa, vamos examinar fontes paroquiais (registros de 
batismo) para destacar a presença de mulheres negras e livres na Cidade da Parahyba, visando 
mostrar suas estratégias para construir redes de sociabilidade estabelecidas por meio do 
compadrio, nos anos de 1869 e 1872, e viver em sociedade classista, hierarquizada e excludente 
em período de crise do escravismo. Este estudo vincula-se ao projeto Diáspora Africana e 
Sociabilidades no Nordeste Oitocentista: trabalho, hierarquias, relações parentais e resistência. 
Tem a proposta de investigar as experiências históricas da população negra de diferentes 
estatutos jurídicos (escravizadas, libertas, ingênuas e livres), entender seus arranjos familiares, 
mundo de trabalho, redes de sociabilidade e formas de resistência durante o sistema escravista, 
recebe apoio da PROPESQ/UFPB e CNPq e vincula-se às atividades do Grupo de Pesquisa 
Sociedade e Cultura no Nordeste Oitocentista. 
 
Palavras-chave: História das mulheres; Mulheres negras; Oitocentos; Relações familiares. 
 
Introdução 
 

A fragmentação dos estudos históricos em grupos pertencentes à sociedade permite aos 
historiadores o uso de metodologias e problemáticas próprias, analisando-os a partir de 
especificidades determinadas em um curto espaço de tempo, como comportamentos e ações. 
Surge, assim, a necessidade de estudar indivíduos de classes anteriormente excluídas que não 
faziam parte da elite. 

                                                           
1Trabalho orientado pela Professora Doutora Solange Pereira Rocha do Departamento e da Pós-Graduação em 
História/UFPB. O trabalho é fruto do Projeto de Iniciação Científica e de discussões no grupo de pesquisa 
“Sociedade e Cultura no Nordeste oitocentista”. 
2Graduanda em História pela Universidade Federal da Paraíba e bolsista CNPQ de Iniciação Científica 
(PIBIC/CNPq/PROPESQ/UFPB). 



 

e-ISSN: 2359-2796, v. 18, n. 1, 2018. XVIII Encontro Estadual de História – ANPUH-PB 

 

869 

 Possuindo como base a História Social que permite tais fragmentações, caminha-se entre 
a História das Mulheres e a História da Escravidão. Estas construíram narrativas a partir de 
experiências, relatos individuais, fontes paroquiais, judiciais e outros. 

A aproximação com a antropologia proporcionou uma maior afinidade com o ramo 
sociocultural, possibilitando também amplo campo de fontes e métodos, utilizando desde a 
história oral até mitos ou imagens. Todas essas análises formulam novas questões e incitam um 
novo olhar sobre as relações sociais.  

A história social enquanto especialidade manifesta-se e contempla temas variados da 
historiografia brasileira, atribuindo novas perspectivas a partir de fontes como inquéritos policiais 
e processos jurídicos, antes utilizadas com um olhar político, baseada em grandes feitos e vitórias. 

Para Jim Sharpe (1992), a primeira dificuldade encontrada seria a fonte, visto que a 
quantidade de material vai diminuindo toda vez que o historiador regressa no tempo. Fontes, 
como diários e manifestos, por exemplo, são escassas até o final do século XVIII. Outro 
obstáculo seria o conceito de “baixo”, que surge a partir do estudo da cultura popular e sua 
diversidade, onde o povo se diferenciava economicamente, profissionalmente e no sexo. A 
representatividade desses indivíduos quanto à coletividade seria ainda questionada, mas estudos 
de caso quando adequados são imensamente esclarecedores. 

A historiografia na década de 1960 e 1970 produziu muito sobre as relações entre os 
sexos, mas sem discutir seu contexto na sociedade. Possuindo abrangente diversidade cultural e 
linguística, o estudo das mulheres da América Latina complica-se devido à dificuldade em traçar 
um perfil regional, temporal, de classe ou raça, pois, tal diversidade é utilizada para quebra de 
estereótipos nos estudos atuais.  

Eni Samara, Rachel Soihet e Maria Izilda S. de Matos (1997) discutem a necessidade do 
estudo de gênero, enfatizando as relações sociais e a experiência derivada desta, recuperando 
debates associados a temas como classe e raça. 

Temas abordados dentro da história das mulheres como família, feminismo, relações de 
gênero e a construção da identidade desta têm contribuído também para a inclusão de um novo 
olhar na história, a exemplo da afirmação da presença feminina em atividades fora do ambiente 
doméstico, participando das socializações e transmitindo cultura. 

 
História Social da Escravidão 
 

Nesse sentido, a produção de estudos a respeito de vivências da população negra toma 
uma nova perspectiva, sendo feito um balanço dos acontecimentos passados e das consequências 
que estas geraram. Stuart Schwartz (2001) procura desmitificar as relações engessadas entre os 
escravos e analisar as principais interpretações acerca do tema. 

Gilberto Freyre ofereceu à historiografia relatos fundamentais da escravidão, considerada 
“um marco na interpretação histórica do Brasil” (SCHWARTZ, 2001, p.23). Esse estudioso 
procura a influência dos escravizados na formação da família e da sociedade brasileira a partir da 
miscigenação e da adaptação cultural negra e indígena. 

Outro nome importante para os estudos da escravidão é o do historiador Frank 
Tannenbaum (1947) que propõe uma comparação entre os sistemas escravistas 
brasileiro/católico e norte-americano/protestante. 

Ao investigarmos as influências do escravismo na economia brasileira, vão surgir estudos 
importantes como os de Emília Viotti da Costa (1966) em São Paulo, Paula Beiguelman 
(1967,1968) e Florestan Fernandes (1969, 1972) tratando das relações sociais escravas e suas 
consequências no sistema. A partir de um contexto regional, esses autores escrevem a história do 
Brasil. 

Barros de Castro (1977, 1980) e Ciro Cardoso (1979, 1982) estudaram o tema da 
escravidão não apenas como comércio, mas também a participação de pessoas na lavoura, 
cultivando e até vendendo seus produtos. Análises do ambiente em que as famílias escravas 
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viviam e de como essas se constituíam são substanciais para o entendimento do lugar dessas na 
sociedade. 

Houve um aumento significativo no interesse do tema resistência escrava, devido 
principalmente à tomada de consciência da desigualdade racial, que critica a historiografia 
tradicional, notabilizando as ações escravas e utilizando fontes como processos policiais usados, 
por exemplo, nos trabalhos de Reis (1988). 

Apresentando novas concepções quanto à imagem do escravo, Eduardo Silva e João J. 
Reis (1989) buscaram escrever a partir da perspectiva do personagem central, o escravo real, que 
resiste, mas, ao mesmo tempo, se conforma com sua condição, procurando meios para fugir 
daquela realidade. Os escravizados adaptavam-se ou colocavam regras para seu serviço, 
negociando mais do que lutando contra. Os autores reiteram a escassez das fontes do período da 
escravidão, nas quais são apresentados dados importantes como a taxa de analfabetos (menos de 
um em cada mil escravos sabia ler) e a participação desses na sociedade, expondo também as 
possibilidades do uso de fontes diversificadas. Por fim, Eduardo Silva e João J. Reis (1989) 
utilizam como fonte também imagens historiográficas, exemplos diversos de histórias de luta e 
resistência, afastando as concepções de “escravidão suave” efetivada por Freyre. 

 
Família e sociabilidades 

 
Estudos sobre a constituição da família escrava acarretaram grande interesse aos 

historiadores, possibilitando a diminuição da caracterização da instabilidade e promiscuidade 
nessa classe, uma vez que parte desses casava na igreja mesmo após conseguir a sua liberdade. 

Solange Rocha e Maria da Vitória Lima (2016) abordam os estudos da escravidão e da 
liberdade, como se dava a condição social de ser livre, e a perda dessa liberdade seguindo a 
concepção que o escravo procurava uma autonomia social, não jurídica, além da carta de alforria 
que transformava a condição do negro. 

Os estadunidenses Genovese (1988) e Gutman (1976) foram essenciais para a quebra da 
imagem do ser passivo escravizado. Eles mostraram que homens e mulheres participavam 
abertamente e tiveram papéis importantes nas relações sociais, sobrevivendo e resistindo de 
diversas formas.  

Possuir carta de alforria não significava na prática ter sua liberdade assegurada. O 
preconceito e o desdém com os escravizados ainda persistiam e, em alguns casos, essa liberdade 
era revogada. Os senhores manipulavam cartas de alforrias ou alegavam descumprimento de 
acordos para reescravizar o negro, porém, também foi forte a procura por justiça e o fim desse 
“cativeiro injusto”. 

As autoras destacam que essa reescravização se baseava em um perfil: “criança, sexo 
feminino, com idade entre três e dez anos, órfã” (ROCHA, LIMA 2016). As estratégias utilizadas 
eram diversas, iniciando-se desde o rapto de crianças, o ato de transformar o ventre forro em 
escravo, o uso de matrículas falsas para registrar pessoas livres até a sedução por melhores 
condições de vida. É destacado, no entanto, que o fato de ser mulher e negra era determinante 
para essa conjuntura. 

A partir da análise de inventários e assentos de batismo, identificou-se a organização 
familiar reconhecida pela Igreja católica, e como as leis, principalmente a Rio Branco (1871) e a 
de 1869, que proibiam a separação de casais e filhos menores de quinze anos de suas mães 
influenciavam no dia a dia dos escravizados na Paraíba. São relatadas as histórias de duas 
mulheres escravas, Camila e Baldoína, destacando as resistências dessas mulheres que lutaram 
para conquistar a liberdade de seus filhos e, ainda assim, manter um vínculo familiar. 

Primeiro são narrados os trajetos feitos por Camila que resultam na separação de seus 
filhos. A partir do inventário feito por Joaquim de Mello Azedo, foi possível obter informações 
sobre os arranjos familiares dos escravos e sua relação com a família do dono.  
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Passada para a sua esposa, Dona Porfíria, após a morte de Joaquim, Camila foi separada 
de seus filhos, Sefarim de quatro anos e Arcanja de seis meses, herdados pelo filho de Porfíria, 
alegando que por ser mãe natural/solteira não entraria nas regalias da lei de 1869. A divisão de 
posses era sinônimo de separação de familiares e companheiros/maridos, uma vez que os 
proprietários da Zona da Mata comumente desrespeitavam as leis de proteção à família. 

Após a morte de Dona Porfíria, quando haveria uma segunda partilha, Camila consegue 
comprar por 100 réis a alforria de sua outra filha, Joana, de oito meses, mudando em parte o 
rumo da sua história. Uma outra cativa, Baldoína, que pertencia a Joaquim Gomes da Silveira, 
teve nove filhos em sua vida, lutou para conseguir comprar a alforria de dois deles e acabou 
recebendo, após a morte de seu proprietário, no testamento, a alforria de outra filha como forma 
de agradecimento pelos serviços prestados. Mesmo com todos os esforços, três filhas suas 
continuaram escravas. 

É importante destacar as resistências e os mecanismos utilizados por mulheres que, como 
Camila e Baldoína, lutaram para conquistar a liberdade de seus filhos e manter um elo familiar 
eminente, compreendendo as relações existentes em seu cotidiano. 

 
Estratégias sociais 

 
Do mesmo modo, Sheila de Castro Faria (2001) ressalta os meios que muitas mulheres 

forras e livres utilizaram para gerar renda e possuir bens, destacando como mulheres negras 
conquistaram posições econômicas favoráveis a partir da relação formada com suas donas ou 
com participação em atividades comercias, sem levar em conta a prostituição, comumente 
atribuídas a elas. 

São salientados pela autora os casos de mulheres que conquistavam condições financeiras 
favoráveis, mas não possuíam herdeiros, passando a destinar suas riquezas à compra de alforrias 
ou deixando para escravas em testamento. Castro (2001) afirma que muitos forros, 
principalmente mulheres, acumulavam bens e participavam ativamente da economia brasileira. A 
concepção do testamento já era um indicativo disso. 

É questionada pela autora a relação entre o acúmulo de riqueza e a procriação. Quando 
possuíam filhos, as mulheres forras os citavam no testamento, mesmo se esses já fossem 
falecidos. Isso leva a acreditar que grande parte dessas mulheres não os teve mesmo durante a 
condição de escrava, sendo esse capital comumente utilizado para patrocinar alforrias. 

A aquisição desse pecúlio se dava de forma variada, mas, arduamente, demonstravam um 
cuidado em especificar em seus testamentos para quem seria passado no momento pós-morte. 
Mesmo com condições financeiras favoráveis, essas mulheres eram discriminadas por serem ex-
escravas e pela forma que algumas conseguiam tal condição. Presumia-se que estas vendiam seus 
corpos por utilizarem acessórios exacerbados, por exemplo. 

Estudos variados mostram que as mulheres dominavam o comércio de alimentos e de 
pequenos objetos e o quanto esses eram rentáveis, podendo, posteriormente, investir em 
propriedades ou escravos. Esta aplicação do pecúlio em escravos exprime o desejo por aprovação 
social. 

Ao longo do tempo, construíram-se imagens acerca das mulheres presentes no mercado 
de trabalho do século XIX, acreditando que este influenciaria em sua conduta, em seu cotidiano, 
representada nas folhas dos jornais em sua maioria no papel de quitandeiras, cozinheiras, 
lavadeiras e outros.  

A urbanização influenciou fortemente na maneira como tais mulheres conseguiam gerar 
uma renda, seja na produção de alimentos, seja como vendedoras de ruas. Farias, Soares e Araújo 
(2006), ainda, colocam como ponto facilitador da continuidade desse trabalho o grande mercado 
consumidor, formado por vários setores sociais, de escravos a livres, a oportunidade de prestígio 
e a mobilidade social, onde em seu próprio trabalho via um momento de encontro e diálogo com 
seus semelhantes. 
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Maciel Henrique (2004) preocupa-se em refletir sobre o papel dessas mulheres na 
sociedade, sua identidade cultural, representação social e o lugar no qual elas se inserem nesta. O 
autor trabalha com mulheres libertas, livres e pobres, sem esquecer-se do contexto da escravidão 
que permeava as relações sociais, proporcionando um olhar distinto de fontes usuais 
consideradas “monótonas e repetitivas”, constatando as representações da sociedade e cultura 
presentes no cotidiano escravo. 

Larissa Dourado (2014) indica a importância dos registros paroquiais, os quais são 
assentos de batismo, certidões de casamento ou óbito, podendo ser utilizados para assimilar 
como a sociedade se portava frente aos costumes colocados. Fazendo uso dos assentos, 
preocupa-se em analisar não somente o que foi dito, mas, também, como foi dito. 
 
Considerações finais 

 
Em conformidade com o que foi explanado aqui, podemos perceber o diversificado uso 

de fontes ao longo da historiografia bem como sua ampliação formando uma nova narrativa 
histórica a partir de problemáticas vindas das camadas mais baixas. 

Inventários, processos cíveis, registros paroquiais passam a levantar novas questões como 
a participação diversificada na economia brasileira conforme Hebe Mattos (2008) assevera. É 
importante destacar que mesmo o historiador indagando a fonte, ela, em sua maioria, foi escrita 
pelos atrozes ou por quem possuía um olhar externo como é disposto por Farias, Soares e Araújo 
(2006), reiterando que 
 

estamos sempre olhando por cima do ombro dos guardas urbanos, fiscais de freguesias 
e inspetores de quarteirões, aqueles que botavam o pé na porta e fichavam milhares de 
crioulos, pardos, africanos, cabras, mulatos, escravos, livres e libertos nas delegacias, 
calabouços e casas de detenção (FARIAS; SOARES; ARAÚJO, 2006, p.87). 

 
As sociabilidades captadas nas fontes demonstram os conflitos assim como as 

experiências vividas, traçando muitas vezes estratégias de resistências ao longo da história. 
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ENSAIOS PRELIMINARES SOBRE AS PERCEPÇÕES DA ESCRAVIDÃO E DOS 
NEGROS DO IMPLANTADOR DO “PRESBITERIANISMO NO BRASIL”: 

O diário de Simonton e a escravidão nos Estados Unidos e Brasil (1852-1866)1 
 

Carlos Kleber Araújo de Oliveira2 
 

Resumo: Este trabalho apresenta reflexões introdutórias sobre as percepções acerca da 
escravidão deste importante personagem da História do Protestantismo Brasileiro, Ashbel Green 
Simonton, o pastor missionário americano e presbiteriano que implantou esta denominação 
evangélica no país. Procura-se demonstrar que, dentro de uma pesquisa maior sobre as visões 
protestantes e presbiterianas acerca da escravidão negra no contexto do Brasil imperial (1859-
1888)3, o diário do referido americano não foi, nem de longe, examinado como deveria diante da 
riqueza nele encontrada. Incialmente, são trazidas informações sobre os principais 
acontecimentos da vida de Simonton, seguido do contexto político e religioso do Brasil e dos 
Estados Unidos na segunda metade do século XIX. Adiante, discute-se a estrutura do diário, com 
sua viagem ao sul escravocrata dos EUA, sua preparação no Seminário de Princeton, seguida pela 
seu envio e início dos trabalhos missionários no Brasil. Respaldado na perspectiva da História 
Social, ancorada nas reflexões de Thompson, discute-se o olhar aversivo de Simonton sobre a 
escravidão americana e brasileira, bem como suas estratégias missionárias, enquanto um 
abolicionista, que era protestante numa terra estranha e católica. 
 

Quem ouve o nome “Simonton”, ou melhor, Ashbel Green Simonton, dificilmente 
entenderá importância deste sujeito, sobretudo pelo impacto de sua obra pioneira, a menos que 
conheça a história do protestantismo no Brasil e sua efetivação a partir do século dezenove. Só 
para se ter uma ideia a respeito do legado deste personagem, segundo dados da Secretaria 
Executiva do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil4, fundada pelo missionário 
estadunidense, a referida instituição possui 649.510 membros, 2805 igrejas, além de outras 2263 
congregações, 4475 pastores, afora o Instituto Mackenzie, dezenas de escolas, uma rede de 
ensino, associações, hospitais, entre outros, atuando em todos os estados da união. Ademais, 
todos as datas “doze de agosto” são comemoradas nas igrejas presbiterianas do país, como 
alusivas à chegada do missionário estadunidense e o início do presbiterianismo brasileiro. 

Ele implantou o presbiterianismo nos trópicos. “Ashbel Green Simonton nasceu em 
West Hanover, no Condado de Dauphin, Pensilvânia, aos vinte de janeiro de 1833” (LESSA, 
2004, p.48). Filho mais novo do médico e também presbiteriano William Simonton, possuía 
ascendência escocesa-irlandesa. Formando-se na Academia de Harrisburg (1847), ingressou no 
Colégio de Nova Jersey, concluindo seus estudos básicos em 1852. Após esta etapa, resolveu 
empreender uma longa viagem ao sul do seu país, com vistas a obter experiência na área de 

                                                           
1 O recorte histórico contempla o período de escrita do diário de Ashbel Green Simonton. 
2 O pesquisador é mestrando no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal da Paraíba, 
orientado pela Drª Solange Pereira da Rocha, coordenadora do referido programa. 
3 As análises mencionadas estão no contexto que vão desde a chegada de Simonton em 12 de agosto de 1859 até o 
ano da promulgação da Lei Áurea. 
4 A pesquisa foi realizada no dia 07 de julho, disponível em http://www.executivaipb.com.br/estatisticas. 
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ensino, atuando por um ano e meio numa academia para meninos em Starkville, no estado de 
Mississipi (Matos, 2004, p. 24). 

Regressando a Harrisburg em 1854, depois de um conflito entre a carreira do magistério e 
a jurídica, optou por ingressar no Seminário de Princeton. Foi ordenado pelo presbitério de 
Carlisle, “oferecendo-se para missionário, inspirou confiança a ponto de ser incubido do 
estabelecimento da Missão Brasileira” (LESSA, 2010, p.48). Aprovado pela Assembleia Geral da 
Igreja Presbiteriana nos Estados Unidos, em maio de 1859, foi nomeado aos vinte e seis anos, 
“embarcou para o Brasil em Baltimore” (MATOS, 2004, p. 25), havendo aportado no Rio de 
Janeiro em doze de agosto de 1859. Ficou aqui até março de 1862, quando retornou aos EUA. 
Após casar-se com Helen Murdoch, em dezenove de março de 1863, veio novamente ao Brasil, 
chegando em dezesseis de julho, onde continuou os seus trabalhos até o final do ano de 1867, 
falecendo no dia nove de dezembro do mesmo ano. Simonton organizou a primeira igreja 
presbiteriana brasileira, a Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, em 1862, criou jornal Imprensa 
Evangélica em 1864, que foi o primeiro periódico protestante brasileiro, organizou o Presbitério 
do Rio de Janeiro em 1865, participou da ordenação do primeiro pastor evangélico brasileiro, o 
Rev. José Manoel da Conceição, no mesmo ano, além de fundar o Seminário Primitivo em 1857. 

A trajetória do missionário estadunidense presbiteriano pode ser percebida a partir dos 
seus escritos, que “incluem o seu diário, artigos na Imprensa Evangélica, sermões, relatórios ao 
Presbitério do Rio de Janeiro, comunicados à Junta de Nova York, bem como cartas e informes 
ao periódico de missões estrangeiras da PCUSA” (MATOS, 2004, p. 30). É possível ter acesso à 
coleção completa do jornal Imprensa Evangélica no arquivo da Igreja Presbiteriana do Brasil, 
situado na cidade de São Paulo, além de alguns exemplares no site da hemeroteca nacional; ainda 
que estejam incompletos, existe uma grande quantidade digitalizada no acervo público. Em 
relação ao seu diário pessoal, existe um, datilografado em inglês no arquivo digital do Seminário 
de Princeton, além de duas edições em português, uma realizada em 1982, traduzida por Daisy 
Ribeiro Moraes de Barros e outra em 2002, organizada por Alderi de Sousa Matos. Quanto aos 
sermões e cartas, estão disponíveis no acerco da IPB, em processo de tradução5. 

Este implantador do presbiterianismo brasileiro tinha o hábito de registar suas 
experiências, sentimentos e percepções em um diário pessoal. Neste sentido, tal documento 
possui bastante relevância por tocar em assuntos abarcados em variadas pesquisas acadêmicas, 
tais como: o contexto religioso, político, jurídico e cultural brasileiro, relações interpessoais e 
cotidiano no Rio de Janeiro e na cidade de São Paulo nas décadas de cinquenta e sessenta do 
oitocentos, as estratégias missionárias protestantes, a interação entre os seguidores desta religião, 
a relação do protestantismo e a escravidão em nosso país e nos EUA, as percepções de um 
abolicionista americano que era também missionário, o modo como o negro era visto e retratado 
por um viajante estrangeiro, incluindo suas mais ampliadas leituras políticas, próprias de um 
liberal democrata americano. As anotações também discutem experiências profissionais, 
sentimentos amorosos, visões religiosas, frustrações pessoais, entre outros assuntos, dentre os 
quais destacamos o seu olhar sobre a crítico sobre a escravidão. “Como o historiador tem a sua 
principal ferramenta de trabalho o documento histórico” (SAMARA, 2010, p. 12), é mister 
debruçar-se sobre esta fonte ainda não devidamente analisada, tão robusta de informações e 
historicidade, ainda que a caminho de uma investigação mais crítica e profunda, afinal, como 
discorre Maria Teresa Cunha (2015), “o trabalho com diários pessoais, exige do pesquisador um 
exercício interpretativo diferenciado” (PINSKY, LUCA, 2015, p. 252). Como também comenta o 
renomado Carlo Ginzburg, confirmando a pertinência da investigação, “se a documentação nos 
oferece a oportunidade de reconstruir não só as massas distintas como também personalidades 
individuais, seria absurdo descartar as últimas” (GINZBURG, 1987, p.20). 

                                                           
5 Em pesquisa ao Arquivo da Igreja Presbiteriana do Brasil na cidade de São Paulo-SP, no mês de abril do corrente 
ano, obtive esta informação do curador do referido arquivo, pesquisador, professor e pastor presbiteriano Dr. Alderi 
de Sousa Matos. 
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Contudo, entender o personagem em análise requer a compreensão de toda a conjuntura 
envolvida, não apenas de Simonton, sua origem familiar, social, influências, religião, formação 
acadêmica e orientação política, bem como o contexto onde se inseriu, tanto nos Estados Unidos 
quanto no Brasil. Neste sentido, Thompson6 concorda com a necessidade de uma percepção 
conjuntural da análise, tanto dos indivíduos, como da sociedade onde estão inseridos: 

 
O passado humano não é um agregado de histórias separadas, mas uma soma unitária 
do comportamento humano, cada aspecto do qual se relaciona com outros de 
determinadas maneiras, tal como os atores individuais se relacionavam de certas 
maneiras (pelo mercado, pelas relações de poder e subordinação, etc.). Na medida em 
que essas ações e relações deram origem a modificações, que se tornam objeto de 
investigação racional, podemos definir essa soma como um processo histórico, isto é, 
práticas ordenadas e estruturadas de maneiras racionais (THOMPSON, 1981, p.50-51). 
 

No seu diário pessoal, destacam-se muito suas percepções da escravidão enquanto um 
abolicionista, oriundo do norte dos Estados Unidos. Seu lugar de origem e formação que recebeu 
influi no modo como ele enxergava as coisas, sobretudo o jugo imposto aos cativos. Em suas 
viagens ao Sul escravocrata do país (1852-1856), enquanto pedagogo e vendedor de assinatura de 
revista da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, escreveu muito do seu incômodo com o 
tratamento dado aos negros. É bastante interessante observar as anotações de Simonton neste 
período, mais precisamente no dia vinte de novembro de 1852: 

 
“De um assunto são capazes de falar até a exaustão: a escravidão. Não se pode falar dez 
minutos com um sulista, se ele sabe que você é do norte, sem que o tema seja trazido à 
tona direta ou obliquamente; e não deixam dúvidas: suspeitam que você é abolicionista 
jurado. Para muitos, é condição sine qua non que um professor seja natural do sul, e 
Rion, em sua carta de apresentação ao Dr. Thornwell, do Colégio de Columbia, deu 
como minha melhor recomendação o fato de eu ser razoável quanto à escravidão! 
Absurdo e ridículo ao extremo” (SIMONTON, 2002, p.25). 
 

Adiante, numa outra experiência, depois da visualização da escravidão propriamente dita 
ainda no sul dos EUA, ele registrou: “para quem não está acostumado, causa revolta ver seu 
semelhante, homem e mulher, levados como porcos ao mercado, mais bem vestidos que o 
normal a fim de renderem mais” (SIMONTON, 2002, p.31). No dia dez de setembro de 1853, 
também discutiu uma conversa que teve sobre a opressão sofrida pelos negros, onde mencionou 
criticamente a violência sofrida: 

 
“Estive conversando com Organ, um irlandês que já quatorze anos vem trabalhando 
como cavador de valas neste país. Casualmente falamos sobre a escravidão e embora 
sua descrição desse horror não tenha sido dramática, foi ruim o bastante. Trabalhando 
em grandes fazendas, certamente teve boa oportunidade de ver como funciona o 
sistema em larga escala. Não entrou em muitos detalhes; disse apenas que viu centenas 
de vezes quatrocentos ou quinhentos golpes serem dados nas costas nuas com uma 
espécie de remo largo perfurado, deixado grandes cortes que depois eram lavados em 
água salgada, operação chamada tecnicamente de “salgá-los”; e mulheres deixadas, 
como ele mesmo dizia, “completamente nuas”, e amarradas em um tronco para receber 
“quatrocentas boas lambadas” (SIMONTON, 2002, p. 38-39). 
 

 Embora a Guerra de Secessão (1861-1865) somente tenha acontecido a posteriori, a 
nação já estava dividida na década de cinquenta, bem como as denominações protestantes. Desde 
1830, surgiram na vida nacional americana modificações que afetaram a vida religiosa nos seus 
mais importantes aspectos, que incluíam: grande imigração europeia, avanço para o oeste, rápido 
desenvolvimento da indústria e das estradas de ferro, além da intensificação da luta contra a 
escravatura, sobretudo depois de 1860 (NICHOLS, 2004, 288). O contato com os europeus 

                                                           
6 Edward Palmer Thompson. 
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trouxe ampliação de ideias no campo político, social e religioso, contribuindo para a fermentação 
de um cenário que já se encontrava em crise. “Pouco a pouco, o sentimento abolicionista foi se 
concentrando no norte, enquanto no sul, onde a economia dependia da escravidão em grau 
muito maior, começou-se a buscar justificativas para continuá-la” (GONZÁLES, 2011, p.383-
384). No tocante às igrejas protestantes, existiam aquelas que rejeitavam absolutamente a prática 
da escravidão, separando-se daquelas outras onde havia tolerância quanto ao sistema opressor 
aplicado aos negros. Acerca disto, comenta Earle E. Cairns: 
 

As tentativas de pôr fim à escravidão através da persuasão religiosa dividiram várias 
denominações. A Igreja Metodista Wesleyana organizou-se em 1843 à base de membros 
não escravagistas saídos da Igreja Metodista Episcopal. A Convenção Batista do Sul se 
organizou em 1845 por causa da oposição os batistas do norte à escravidão. No mesmo 
ano, fundou-se a Igreja Metodista Episcopal do Sul. Os presbiterianos do sul, do grupo 
da nova e velha escola separaram-se em 1858 e 1861, unindo-se em 1864 para formar a 
Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos (CAIRNS, 2002, p.401) 
 

O protestantismo de missão foi iniciado pelo pastor metodista Foutain Pitts. Ele foi 
enviado para refletir as possibilidades de uma ação missionária protestante, o que tornou possível 
a chegada do também ministro Justin Spauldin, que atuou entre os marinheiros ingleses e 
americanos na cidade do Rio de Janeiro, além de fundar uma pequena escola para crianças 
brasileiras e estrangeiras. Posteriormente, em 1847, Daniel Kidder, outro ministro protestante e 
metodista, acompanhado de sua esposa, dedicou-se à divulgação da bíblia, tendo recebido 
autorização da hierarquia católica (LEONARD, 2002, p. 48). 

Segundo Émile Leonard, o imperador Dom Pedro II dispunha de uma atitude já positiva 
de servir-se dos protestantes no terreno social, sem grande interesse da mensagem espiritual, o 
que proporcionou grandes facilidades aos primeiros missionários (LEONARD, 2002, 54). 
Ademais, “era dos países protestantes que ele esperava a imigração grandemente necessária ao 
Brasil na realização do magnífico programa de imigração” (LEONARD, 2002, 54). De acordo 
com o artigo 5 da constituição7 de 1824, era admitido o culto doméstico ou particular dos 
protestantes, em casas destinadas a este fim, desde que não possuíssem forma exterior de templo, 
o que acabou favorecendo o crescimento desta religião. A vinda do pastor presbiteriano James 
Fletcher, representante da Sociedade Bíblica Americana, diretor da União Cristã Americana de 
Jovens, agente da Sociedade dos Amigos do Marujo e também secretário da legação dos Estados 
Unidos, contribuiu ainda mais para a abertura de novas possibilidades aos protestantes. Ele tinha 
acesso ao palácio imperial, pela atividade de diplomacia que exercia, bem como foi admitido ao 
Instituto Histórico Brasileiro, por sua grande notoriedade enquanto viajante e publicador da 
edição completa das memórias de Daniel Kidder (LEONARD, 2002, 55). 

Outro pastor e missionário que chegou antes de Simonton, facilitando ainda mais sua 
atuação, foi o escocês, médico e congregacional, Robert Reid Kalley, que fundou a primeira 
comunidade protestante brasileira (LEONARD, 2002, 57). Este, além de atuar como profissional 
da medicina, gozava de bastante prestígio com o imperador. Numa ocasião, inclusive, Dom 
Pedro II foi à sua residência a fim de ouvir a respeito das viagens de Kalley à “terra santa” 
(LEONARD, 2002, 58). Outro acontecimento que demonstra seu prestígio social, deu-se numa 
situação em que foi convidado a retirar-se de Petrópolis, pela acusação de realizar propagandas 
contrárias à religião vigente. (LEONARD, 2002, 57). Kalley obteve de três grandes juristas de sua 
época – Nabuco, Urbano S. Pessoa de Melo e Caetano Alberto Soares – um parecer provando 
que ele não havia violado as leis brasileiras por praticar proselitismo protestante. Era estratégia do 
missionário congregacional escocês “estabelecer-se na capital do império e em Petrópolis, para 
manter contato com as autoridades e a classe superior da nação, para ter ação sobre estas, e daí 

                                                           
7 O artigo 5º da Constituição de 1824 estava expresso assim: “A religião católica apostólica romana é a religião oficial 
do Império. Todas as outras formas de religiões serão permitidas em culto doméstico, ou de forma particular, em 
casas para isso, destinadas, sem forma alguma exterior de templo”. 
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obter interesse, proteção e medidas oficiais” (LEONARD, 2002, 63). Seu foco inicial eram as 
classes sociais mais importantes, cujos membros estavam sendo conquistados para a religião 
(LEONARD, 2002, 62). Ainda no esteio do progresso missionário do pastor congregacional no 
Rio de Janeiro, chegou Ashbel Green Simonton, quase cinco anos depois de Robert Kalley. 

Ashbel Simonton aproveitou os caminhos abertos pelos seus antecessores, tanto no 
sentido das possibilidades jurídicas de proselitismo, como também do prestígio como eram 
tratados os imigrantes de língua inglesa, mesmo que oriundos de outra religião diferente da 
praticada no império. É neste caminho que pretendemos traçar a rota seguida pelo missionário 
estadunidense, discordando de Barbosa (2002), no sentido de dizer que os imigrantes americanos 
não se posicionaram favoráveis à abolição, sendo a ela indiferentes. Como comenta Hélio de 
Oliveira Silva em seu artigo, “A Igreja Presbiteriana do Brasil e a escravidão (1859-1888) – breve 
análise documental”, a prioridade das missões presbiterianas era o desenvolvimento de sua ação 
evangelística e denominacional. Havia a possibilidade de que o envolvimento declarado com a 
causa abolicionista obstaculizasse o processo de implantação da denominação protestante, em 
virtude da grande influência da Igreja Católica e a conjuntura social, política e econômica que 
estava imbricada com a escravidão. A cautela foi uma estrada seguida, ainda que existisse o 
incômodo com a exploração aos negros. Argumentando sobre a cautela dos missionários, José 
Carlos Barbosa salienta8: 

 
Desde o início de sua implementação no Brasil, o protestantismo compreendeu que as 
discussões a respeito da escravidão poderiam se tornar gradativamente perigosas, além 
de, principalmente, dificultar enormemente o trabalho prioritário de instalação 
(BARBOSA, 2002, p. 149). 
 

Segundo Alonso, “o movimento abolicionista demorou a se configurar no Brasil”, 
embora sempre houvesse pessoas com inclinação antiescravista (ALONSO, 2015, p.17). Para esta 
historiadora, tal situação somente se configurou no final de 1860, em virtude do ciclo de 
abolições nos Estados Unidos e Cuba, da aceleração da urbanização que gerou um incipiente 
espaço público de discussão de interesses da coletividade e consequente mudança no padrão de 
sensibilidade no tocante a escravidão, bem como uma mudança na conjuntura política 
(ALONSO, 2015, p.18). Em relação ao contexto político, o uso dos liberais do espaço público, 
que contestava a hegemonia dos conservadores, constrangia os últimos a promover 
modernizações. Como resultado destas, destaca-se o projeto de Lei do Ventre Livre. Os 
abolicionistas se inspiravam nos estrangeiros, adaptando seu projeto ao cenário nacional 
(ALONSO, 2015, p. 18). Segundo Carvalho, o entendimento da época era no sentido de “uma 
abolição gradual acompanhada de medidas acauteladoras para enfrentar o provável aumento das 
inquietações escravas e mesmo possíveis rebeliões” (CARVALHO, 2007, p.307). Nesta linha de 
raciocínio, comentando sobre Perdigão Malheiro, um jurista notável às décadas de sessenta e 
setenta do século XIX, Marcelo Otávio Basile salienta: 

 
Contudo não se chegava a propor medidas ousadas, como a abolição imediata e sem 
indenização – que, além de contrariar o direito de propriedade, levaria à desorganização 
da produção, à desorganização da produção, à desordem pública e  à falência do Estado 
-,  e sim uma emancipação gradual, tornando livres os filhos de escravos nascidos a 
partir de uma data próxima a ser estabelecida por lei (ficando os mesmos sob 
autoridade dos senhores de suas mães até os vinte e um anos) e todos os cativos 
pertencentes ao Estado e às ordens religiosas (sem indenização) (LINHARES, 1990, p. 
270). 
 

A atuação de Simonton acontece anterior ao início da organização efetiva dos 
movimentos abolicionistas (1859-1867). Digno de ser mencionado é também o fato de que ele 

                                                           
8 Embora José Carlos Barbosa saliente a necessidade de cautela, sugere que tenha havido apatia por parte dos 
missionários protestantes americanos em relação à causa abolicionista. 
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tinha sido aconselhado por Kalley no dia trinta e um de agosto do ano de sua chegada, que a 
missão se realizasse em segredo, diante do perigo que era iminente (SIMONTON, 2002, p.127). 
Isto corrobora ainda mais a tese de que os missionários estrangeiros criariam um grande 
problema para si mesmos caso se envolvessem ativamente na questão da abolição entre as 
décadas de cinquenta e sessenta. No dia vinte e oito de setembro de 1859, Ashbel Green 
Simonton comentou: “tive uma conversa com S. e me arrependi. Foi sobre a escravidão; ele é 
absurdamente a favor e, eu, contrariando-o, acabo de perder minha influência sobre ele” 
(SIMONTON, 2002, p. 129). Fica evidente que o interesse de conquistar o citado S. para a 
religião protestante era maior do que convencê-lo de sua atitude abominável aos olhos do 
missionário. Embora muito se incomodasse com o tratamento dado aos escravizados, procurava 
não criar barreiras para execução de seu plano evangelizador. Foi o que aconteceu no dia dez de 
outubro de 1859, quando esteve numa compra de escravos e registrou: “fui com o Sr. H. a um 
leilão em que ele comprou dois negros. Outra vez estou no meio do horror da escravidão” 
(SIMONTON, 2002, p. 130). 

Quando Simonton regressou à nação norte americana no contexto da Guerra de Secessão 
para um período de divulgação do trabalho, visita a familiares e amigos, além de descanso (1862-
1863), retornando ao Rio de Janeiro em 1863, comentou ainda mais sobre suas leituras do 
tratamento dado aos negros em ambos os países. Ele salientou: “(...) não prevejo paz e calma 
enquanto o sistema atual de escravidão perdurar. É um sistema que clama aos céus por justiça, e 
mais cedo ou mais tarde o julgamento virá” (SIMONTON, 2002, p. 157). No dia seis de outubro 
de 1864, foi registrado em seu diário a participação de um negro na “eucaristia”, em mais um 
momento quando não encontramos nenhum comentário valorativo: “tivemos santa ceia no 
último domingo; admiti João Marques de Mendonça, um negro” (SIMONTON, 2002, p. 167). 

O diário de Simonton com suas percepções da escravidão americana e brasileira, mesmo 
que citado em alguns trabalhos acadêmicos como artigos, dissertações e teses, em programas de 
pós-graduações em História e Ciência da Religião, pouco foi devidamente analisado. Há muito 
para se perceber ainda sobre seu liberalismo político, suas percepções sobre os outros 
missionários protestantes e os novos adeptos da religião à época da atividade missionária, suas 
estratégias entre as elites carioca e paulista, seus sentimentos pessoais acerca dos mais próximos 
dele, bem como suas perspectivas para o trabalho pioneiro, tudo associado a uma análise 
conjuntural mais profunda. Somente uma possível discussão feita por Simonton da relação da 
escravidão americana e o protestantismo naquele país seriam suficientes para uma pesquisa por 
demais relevante, dada a quantidade de informações contidas no diário. Há muito caminho muito 
fértil além deste ensaio preliminar. 
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PACIENTES INDESEJADOS: O ACOLHIMENTO DE ALIENADOS PELO 
HOSPITAL DE CARIDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA PARAHYBA 

(1858-1870) 

 
Gerlane Farias Alves1 

 
Resumo: Além do atendimento médico prestado aos moradores de sua Província, o Hospital de 
Caridade mantido pela Santa Casa de Misericórdia da Parahyba, até o final do século XIX, foi 
responsável pelo acolhimento e manutenção de alienados em cômodos improvisados para esse 
fim em seu espaço hospitalar. Isso acarretava diversos problemas para a instituição, resultado da 
falta de estrutura e de verbas, além da inexistência de um tratamento médico mais adequado para 
lidar com esse tipo de paciente que fosse além da simples acomodação destes em espaços 
fechados. Diante disso, este artigo tem como objetivo analisar o atendimento prestado pelo 
Hospital de Caridade da Parahyba, na segunda metade do século XIX, aos pacientes alienados 
que adentravam em seu espaço por diferentes motivos, e acabavam relegados a espaços 
insalubres, trancafiados em quartos escuros e fazendo toda a ordem de perturbações, o que 
gerava grande preocupação entre os dirigentes da instituição e da Província em uma época em 
que a existência de instituições próprias para o abrigo desse tipo de doente em outras regiões do 
país ainda não era comum. Para isso utilizamos, além de autores que dissertam sobre o assunto, 
documentos existentes no Arquivo da Santa Casa de Misericórdia da Paraíba, entre os anos de 
1858 e 1870, como os relatórios de provedoria que possuem informações relevantes sobre o 
atendimento médico prestado pelo Hospital de Caridade aos alienados na segunda metade do 
século XIX.                

 
Palavras-chave: Hospital de Caridade. Alienados. Parahyba do norte. 

 
INTRODUÇÃO: 
 
 Embora a presença de loucos em território brasileiro só tenha vindo a se constituir em 
um problema moral e social apenas no inicio do século XIX devido a necessidade de 
implementar no país um projeto de modernização em moldes europeus, iniciado com a chegada 
da família real portuguesa, sabe-se que desde a época colonial já se registrava a presença dessas 
pessoas em território brasileiro. 

Desse modo, pode-se imaginar que a tolerância que existia no Brasil até o início do século 
XIX, com o perambular dos loucos soltos pelas cidades, vilas e povoados, muitas vezes sem 
destino, abandonados à sua própria sorte, aos poucos foi ganhando outra conotação e se 
tornando objeto de grande preocupação das autoridades. Segundo Resende: 

 
[...] o doente mental, que pode desfrutar, durante longo tempo, de apreciável grau de 
tolerância social e de relativa liberdade, teve esta liberdade cerceada e seu sequestro 

                                                           
1 Bacharel em Arquivologia pela Universidade Estadual da Paraíba (UEPB). Mestra em História pelo Programa de 
Pós-Graduação em História da Universidade Federal da Paraíba (PPGH/UFPB) com bolsa CAPES. Membro do 
Grupo de Pesquisa Sociedade e Cultura no Nordeste Oitocentista (GPSCNO). 
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exigido, levado de roldão na repressão a indivíduos que, por não conseguirem ou não 
poderem se adaptar a uma nova ordem social, se constituíram em uma ameaça a esta 
mesma ordem. (RESENDE, 2001, p. 29) 

 

Diante da falta de instituições criadas especificamente para abrigar os doentes mentais, 
estes acabavam sendo encarcerados em prisões, junto aos demais presos, trancafiados em 
cômodos construídos especialmente para eles em suas próprias casas, quando suas famílias 
possuíam posse para isso, ou então, enviados para os Hospitais mantidos pelas Santas Casas de 
Misericórdias existentes em algumas províncias do país.   
Na Província da Parahyba do Norte oitocentista, era comum que ocorresse o acolhimento de 
alienados2 no Hospital de Caridade mantido pela Santa Casa de Misericórdia3 e localizado no 
centro da capital paraibana, pois segundo Coêlho Filho, o Hospital de Caridade, desde a sua 
fundação4, “era o único a recolher insanos, para os quais dispunha de apenas 2 quartos (um para 
cada sexo)” (COÊLHO FILHO, 1977, p. 147).  
 
1. A REFORMA DO HOSPITAL DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DA 

PARAHYBA  
 

No ano de 1857 foi realizada uma reforma no Hospital de Caridade da Santa Casa 
paraibana com o objetivo de promover melhorias no prédio que há anos vinha se deteriorando 
além de tentar aumentar a separação do espaço de atendimento para pacientes do sexo masculino 
e feminino. Na época a provedoria era ocupada pelo Dr. Francisco D’Assis Pereira Rocha.  
As benfeitorias foram descritas no relatório de 2 de julho 1858 e podem estar também ligadas ao 
pensamento preventivo de doenças por conta dos acontecimentos epidêmicos que assolaram a 
Parahyba nos anos anteriores5.  Nele, se afirma que o Hospital foi reinaugurado em 26 de março 
de 1857, após cinco meses de trabalhos. 

Segundo Rocha, para realizar a reforma, havia sido firmado um contrato entre a Santa 
Casa e o senhor Francisco Soares da Silva, encarregado dos reparos, em 9 de fevereiro de 1857. 
Um dos termos definia que, tanto a obra do Hospital como outras descritas dentro do mesmo 
acordo deveriam durar no máximo oito meses, com a previsão de ser paga a quantia de 100$000 

                                                           
2 Alienado é um dos termos utilizados no século XIX para se referir a pessoas consideradas com distúrbios mentais. 
Segundo o Dicionário de Bluteau, o alienado era a pessoa que sofria de “alheação, alienação dos sentidos, do juízo, 
falta de sentimento, cegueira de entendimento, juízo”. (BLUTEAU, 1789, p. 59). In: BLUTEAU, Raphael. Diccionario 
da Lingua Portugueza composto pelo Padre D. Rafael Bluteau, reformado, e accrescentado por Antonio de Moraes Silva – natural do 
Rio de Janeiro, Tomo primeiro (A-K). Lisboa: na Officina de Simão Thaddeo Ferreira, 1789. Disponível em: 
<http://dicionarios.bbm.usp.br/>. Acesso em: 20 mai. 2018.  
3 Nos documentos existentes no Arquivo da Santa Casa da Paraíba, como atas, ofícios e relatórios, estes doentes 
também são chamados de mentecaptos, loucos, transtornados e possessos. 
4 Não se sabe exatamente a data de fundação do Hospital de Caridade. Wilson Seixas afirma que desde fins do século 
XVI já havia no Brasil a Irmandade da Misericórdia se ocupando do problema hospitalar e, em 1618, esse sistema 
passou para a administração dos governos das capitanias, que se incumbiram então de socorrer e proteger aos 
doentes e inválidos, aos soldados e operários que adoeciam. Ainda segundo Seixas, o cônego Florentino Barbosa 
baseando-se em uma passagem dos Diálogos das Grandezas do Brasil, concluiu que o velho Hospital da Rua Visconde 
de Pelotas fora construído juntamente com a Igreja da Misericórdia embora João Teixeira Albernaz, cosmógrafo de 
Sua Majestade e um dos mais destacados nessa profissão não tenha feito nenhuma referência ao Hospital (somente a 
Igreja da Misericórdia) em mapa da Antiga Capitania da Paraíba feito em pergaminho e aquarela e datado de 1612, 
primeira carta parcial que se conhece a respeito de nossa cidade (SEIXAS, 1987, p. 65). 
 
5 Além de epidemias de febre amarela, varíola e sarampo que a Província da Parahyba enfrentava desde sua fundação, 
nas décadas de 1850 e 1860 a província foi visitada pelo terrível Cólera Morbus, causando grande mortalidade entre 
os moradores da capital e do interior. Para maiores informações ver: MARIANO, Serioja Rodrigues Cordeiro; 
MARIANO, Nayana R.C.O medo anunciado: A febre amarela e o cólera na Província da Paraíba (1850-1860). In: 
Fenix –Revista de História e Estudos Culturais. Setembro/Outubro/Novembro/Dezembro de 2012. Vol. 9. Ano 
IX, n.3. Disponível em: www.revistafenix.pro.br.   
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como multa por cada mês de atraso da obra. Mesmo assim, a reforma só veio a ter fim cinco 
meses depois do prazo estabelecido6  

Durante a noite da inauguração das obras houve abertura do espaço, para que os fiéis 
pudessem admirar as melhorias implantadas e, segundo o relato do provedor, foi grande o 
número de pessoas que adentrou o estabelecimento. 

A reforma possibilitou um melhor atendimento aos pacientes e no final do ano de 1859 o 
Hospital de Caridade recebeu a visita do Imperador D. Pedro II que estava de passagem pela 
Parahyba. Sua presença ficou registrada no relatório de provedoria do Dr. Francisco de Assis 
Pereira Rocha de 1860. Segundo ele: 

 
Foi este sem duvida o mais memoravel, e feliz sucesso do anno, e dos anos anteriores. 
Sabeis, senhores e deve ficar consignado em todos os documentos da irmandade, para 
que os vindouros irmãos tambem o saibão – que em o dia, já memorável, 25 de 
dezembro de 1859, as duas horas da tarde, o senhor D. Pedro 2º Imperador 
Constitucional e Defensor Perpetuo do Brasil, visitou esta Santa Casa da Misericordia, 
quão segundo os decretos da Providencia Divina, no 3º século adiantado de sua 
fundação tinha de ver, e viu, pela primeira vez em seu recinto sagrado um filho, e 
descendente também sagrado de reis, e imperadores7. 

 

Seguindo para o Hospital de Caridade, o imperador teve acesso às enfermarias e 
repartimentos, que notou possuírem pequenas dimensões. O relatório mostra que internados 
naquelas dependências existiam apenas duas pobres enfermas, que “enlevadas durante a visitação 
imperial, não sentirão seus sofrimentos (padecimentos) e também erão felises” 8. A visitação da 
majestade imperial acabou com a promessa de um donativo que seria deixado para a instituição 
com instruções precisas de ajudar na ampliação das enfermarias. O provedor ficaria então 
incumbido de realizar “tão grande missão” que seria atender à vontade do imperador. Dois dias 
depois, a Santa Casa receberia também a visita da imperatriz pela manhã. Esta não chegou a 
visitar as enfermarias do Hospital “por ser já tarde e andar a pé” 9. 

A visita do imperador no ano seguinte à reforma realizada em 1858 e seu comentário 
sobre as “acanhadas dimensões do edifício” demostram que este ainda não atendia 
satisfatoriamente às necessidades da instituição para prestar os devidos serviços hospitalares à 
população. O mesmo relatório ressalta ainda as melhorias trazidas por essa reforma aos alienados. 
Segundo o provedor:  

 
Fizerão-se no salão inferior correspondente a consinha dois quartos seguros para 
loucos. Esta obra era urgente e seu adiamento prejudicial e [anti-economico] porque os 
alienados soltos e mal seguros, como estavão, causavão, frequentes destruições estando 
por isso inutilizados os repartimentos do pavimento térreo. Felizmente depois de 
promptos os quartos não entraram para o hospital alienado furioso, tendo elles até hoje 
servido para accomodação de doentes de outras molestias.10 
 
 

O relatório ainda mostra a dimensão dos atendimentos realizados pelo Hospital de 
Caridade da Santa Casa entre os anos de 1857 e 1859. Segundo seus dados, do dia 1º de julho de 
1857 ao último dia de junho de 1858 foram tratados 94 doentes; de 1º de julho de 1858 ao último 

                                                           
6 Arquivo da Santa Casa de Misericórdia da Paraíba, João Pessoa, Fundo SCMPB; Relatório do Provedor da Santa 
Casa de Misericórdia da Parahyba do Dr. Francisco de Assis Pereira Rocha, 1858, f. 3. 
7 Arquivo da Santa Casa de Misericórdia da Paraíba, João Pessoa, Fundo SCMPB, Relatório do Provedor da Santa 
Casa de Misericórdia da Parahyba do Dr. Francisco de Assis Pereira Rocha, 1860, f. 1. 
8 Arquivo da Santa Casa de Misericórdia da Paraíba, João Pessoa, Fundo SCMPB, Relatório do Provedor da Santa 
Casa de Misericórdia da Parahyba do Dr. Francisco de Assis Pereira Rocha, 1860, f. 1 verso. 
9 Arquivo da Santa Casa de Misericórdia da Paraíba, João Pessoa, Fundo SCMPB, Relatório do Provedor da Santa 
Casa de Misericórdia da Parahyba do Dr. Francisco de Assis Pereira Rocha, 1860, f. 2. 
10 Arquivo da Santa Casa de Misericórdia da Paraíba, João Pessoa, Fundo SCMPB, Relatório do Provedor da Santa 
Casa de Misericórdia da Parahyba do Dr. Francisco de Assis Pereira Rocha, 1860, f. 2. 
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de junho de 1859 foram tratados 225 doentes; e de 1º de julho de 1859 ao último de julho de 
1860 foram tratados 261 doentes, dando a ideia do progressivo aumento ocorrido no Hospital 
com a reforma. O provedor ainda analisa que a mortalidade no ano de 1859 foi de 13%, sendo 
então muito inferior a mortalidade de julho de 1857 a junho de 1858, que foi de 23%, e muito 
pouco [inferior] à de julho de 1858 a junho de 1859, que foi de 12%11.  

Infelizmente, estes documentos não trazem informações sobre a identidade de tais 
pacientes, impossibilitando identificar entre os mortos, a existência de alienados. O que sabemos 
é que estes eram colocados dentro do Hospital de Caridade, separados dos outros doentes, 
isolados num cômodo, o que causava grandes problemas ao atendimento, por conta de seu 
“estado mental, que nem sempre era pacífico”12.  

A falta de um espaço específico para o tratamento das mulheres dentro do Hospital de 
Caridade também foi um problema constante para sua administração. O provedor Souza Rangel 
destaca em seu relatório de 1861 que  

 
O acanhamento do edifício, que não permite os comodos indispensáveis para o 
tratamento do número de enfermos que nelle se recolhem tem se tornado [hua] falta, 
que requer pronto remédio; principalmente para o tractamento das mulheres; porque, a 
estreita casa, que lhes serve de enfermaria actualmente, produz grande retardamento no 
curativo, não oferece cômodo algum ao tractamento do sexo feminino que por sua 
índole requer mais recato13. 
 

No ano seguinte, a enfermaria das mulheres dentro do Hospital de Caridade foi ampliada 
e melhorada graças ao donativo deixado por D. Pedro II. Passou a ser então “o melhor salão do 
Hospital com capacidade para mais de cincoenta doentes, elevado arejado com todas as 
condições hygienicas (..), e offerecendo um commodo azylo ás infelizes, que demandão os 
socorros d’este Pio Estabelecimto”.14.  

 
2. O ESPAÇO RESERVADO AOS ALIENADOS NO HOSPITAL DE CARIDADE 

 
Os alienados que chegavam ao Hospital de Caridade da Santa Casa viam de diversos 

lugares. A maioria deles chegava através da Secretaria de Policia da Parahyba que, além da Capital, 
os traziam de diferentes regiões da Província como Mamanguape, Ingá, Campina Grande, Pilar, 
Pedras de Fogo e Cuité.   

Os motivos que os traziam até o Hospital da Capital, normalmente, estava ligado a um 
histórico de agressividade que, muitas vezes, ameaçava a integridade de suas famílias e de pessoas 
próximas na região em que viviam. Mas alguns também eram enviados para o Hospital de 
Caridade ou por terem sido abandonados pelos parentes em seu local de origem (e até na própria 
capital paraibana), ou entregues às autoridades pelos próprios familiares que alegavam não 
possuírem meios para mantê-los.  

A ampliação do local destinado ao sexo feminino com a reforma de 1857, também 
facilitou o aumento do espaço destinado para abrigar os alienados. Segundo o provedor Lindolfo 
José Corrêa das Neves “o andar térreo d’aquella Enfermaria facilitou três prisões seguras, e 
salubres para os desassisados (alienados), esses infelizes, que não emcontravão no Pio 

                                                           
11 Arquivo da Santa Casa de Misericórdia da Paraíba, João Pessoa, Fundo SCMPB, Relatório do Provedor da Santa 
Casa de Misericórdia da Parahyba do Dr. Francisco de Assis Pereira Rocha, 1860, f. 3. 
12 Arquivo da Santa Casa de Misericórdia da Paraíba, João Pessoa, Fundo SCMPB, Relatório do Provedor da Santa 
Casa de Misericórdia da Parahyba Lindolfo José Corrêa das Neves, 1875, f. 5. 
13 Arquivo da Santa Casa de Misericórdia da Paraíba, João Pessoa, Fundo SCMPB, Relatório do provedor interino 
José Lucas de Souza Rangel, 1861, f. 16. 
14 Arquivo da Santa Casa de Misericórdia da Paraíba, João Pessoa, Fundo SCMPB, Relatório do provedor Lindolfo 
José Corrêa da Neves, 1862, f. 20. 
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Estabelecimento os commodos, que a humanidade, e caridade recomendão”15. O provedor ainda 
chamava atenção para o estado em que estes infelizes eram mantidos no Hospital afirmando que 
“Vós os sabeis Señrs, a sorte d’aquelles infelizes se agravava nas nossas Enfermarias pela falta de 
commodidades, e era mais para lastimar seu tratamento, por aquelle motivo, do que a 
enfermidade, que os amesquinhava. Isso era pungente em um paiz civilizado!”16 

Mesmo com os melhoramentos, podemos perceber que o problema do espaço reservado 
aos alienados dentro do Hospital de Caridade ainda iria se estender por muitos anos. É comum 
observar, na fala dos provedores que se sucederam na administração da Santa Casa, durante toda 
a segunda metade do século XIX, a preocupação com o tratamento dado a esse tipo de doente 
nas dependências do Hospital. O provedor Lindolfo José Corrêa das Neves, por exemplo, lembra 
de um triste episódio ocorrido no local em 1862. Segundo ele:  

 
Ainda não há muito, senres, com horror volo recordo, um medico pedio, e obteve 
consentimento para ter um alienado de sua clinica em um cubículo da Enfermaria, o 
que lhe foi concedido; esse infeliz morreu com os braços atados, coberto por uma 
camisa de força, que lhe occultavão as chagas, que nos pulsos lhe fizerão os atilhos, 
penetraram nas carnes até os ossos!...17 
 

Corrêa das Neves ainda deixava impresso que isso ocorrera porque aquele alienado estava 

sob a direção de seu assistente particular, e por isso “não era, nem podia sello, visitado pelos 
médicos do Estabelecimento”. Afirmava que  

 
Ainda, a meu ver, não estão satisfeitas as necessidades do serviço com aquellas três 
prizões. Temos por ora meios de segurançã para poucos d’esses doentes, ainda nos 
faltão para um numero mais crescido, e ainda nos faltão os meios de curativo, que se 
fundão na distracção e liberdade mais ampla, do que permitem as quatro paredes de 
uma prizão18. 

 
Um ano depois, o problema de se manter alienados dentro do Hospital de Caridade, 

mesmo não tendo a estrutura necessária para isso, foi novamente lembrado pelo provedor Corrêa 
das Neves. Segundo ele:   

A experiência me tem mostrado, principalmente agora, que vão concorrendo de toda 
província doentes d’essa espécie, que não é possível conservar alienados (...) os furiosos, 
no Hospital. Além de encommodo, que elles causam aos outros doentes, perturbam aos 
vizinhos, não só com gritos, como com as palavras indecentes, que soem proferir, e, 
sendo o Hospital no centro da cidade, não vejo meios de evitar esses inconvenientes19. 
 

 Analisando os relatórios, podemos observar que Corrêa das Neves foi um dos provedores 
que mais insistiram na construção de um local próprio para abrigar os alienados mantidos pela 
Santa Casa. Em um de seus relatórios enviados para o presidente da província da época, ele 
chamava atenção para a necessidade de um Hospício para os loucos em lugar arredado do centro 
da população, dando como sugestão parte do convento dos Franciscanos. Segundo ele, os 
religiosos não necessitavam de parte do edifício, onde, por algum tempo, ficou aquartelado o 
meio batalhão, podendo este “prestar-se, com pouco dispendio, a hum serviço humanístico e de 

                                                           
15 Arquivo da Santa Casa de Misericórdia da Paraíba, João Pessoa, Fundo SCMPB, Relatório do provedor Lindolfo 
José Corrêa da Neves, 1862, f. 20. 
16 Arquivo da Santa Casa de Misericórdia da Paraíba, João Pessoa, Fundo SCMPB, Relatório do provedor Lindolfo 
José Corrêa da Neves, 1862, f. 20. 
17 Arquivo da Santa Casa de Misericórdia da Paraíba, João Pessoa, Fundo SCMPB, Relatório do provedor Lindolfo 
José Corrêa da Neves, 1862, f. 21. 
18 Arquivo da Santa Casa de Misericórdia da Paraíba, João Pessoa, Fundo SCMPB, Relatório do provedor Lindolfo 
José Corrêa da Neves, 1862, f. 21. 
19 Arquivo da Santa Casa de Misericórdia da Paraíba, João Pessoa, Fundo SCMPB, Relatório do provedor Lindolfo 
José Corrêa da Neves, 1863, f. 45-46. 
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alguma sorte em harmonia á sua instituição de caridade o bem do próximo”.20 O provedor ainda 
chamava atenção para que esta decisão não fosse demorada, pois “não é possível conservarem-se 
em um hospital, onde existem outros doentes, e no centro de uma cidade, oito alienados, que nos 
períodos de fúria não consentem um momento de tranquilidade aos outros doentes”21. 
 O problema enfrentado pela Santa Casa da Parahyba, em relação ao cuidado com os 
alienados, tinha a ver também com a proibição impetrada pelo Ofício-Circular do Ministério dos 
Negócios do Império, de 04 de setembro de 185422, segundo o qual, o Imperador, D. Pedro II 
proibia o envio de doentes mentais para o Hospital de Alienados, que recebia seu nome, 
inaugurado na cidade do Rio de janeiro em 185223.  Essa ordem já havia, em anos anteriores, 
causado irritação ao Provedor Francisco de Assis Pereira Rocha. Este, em seu relatório de 1858, 
dizia que  

Não desconheço a justiça com que o governo imperial tomou a medida de 
obstar á que se continuassem a mandar das províncias alienados para o hospital 
– Pedro 2º. -, no Rio de Janeiro; mas esta medida, não é nem pode ser uma 
proibição absoluta, e a nós compete solicitar, que na distribuição dos lugares 
vagos seja igualmente atendido esta província24. 
 

  

 De acordo com a documentação, os anos que se seguiram não apresentaram melhora na 
situação dos alienados atendidos pelo Hospital de Caridade. Em seu relatório de 2 de julho 1865, 
Toscano de Brito relatava os maus tratos sofridos por alguns alienados dentro das dependências 
do Hospital de Caridade nos espaços reservados para esse tipo de paciente. O provedor então, se 
apiedava com a maneira como eram tratados tais seres humanos dizendo que  

 
Confrange-nos o coração quando vemos um infeliz destituído de razão, 
reduzido a condição de irracional, em estado, pela fúria que apresenta, de não 
poder ser contido pelo rigor, conserva-se algemado, de ferros aos pés, prezo, e 
ainda praticando excessos extraordinários, sem que se possa usar dos recursos 
que a sciencia, amestrada pela experiência tem indicado como indispensáveis 
proveitosas para casos semelhantes.25 
 

 Mesmo não tendo condições satisfatórias para a manutenção de loucos em seu Hospital 
de Caridade, pois, como vimos na fala de Brito, os furiosos eram normalmente postos a ferro 
(não se sabendo por quanto tempo essa medida durava e se durante esse período realizavam de 
bom grado a ingestão de comida e água), os relatórios de provedoria não trazem informações 
relacionadas a uma grande mortalidade de alienados dentro do Hospital de Caridade. Sobre isso, 
ainda em seu relatório, Toscano de Brito relata que:    

 
Esses desgraçados de ordinário cahem em inanição, ficam completamente 
prostrados, e a natureza vem então em seo socorro, e muitos se restabelecem! 

                                                           
20 Arquivo da Santa Casa de Misericórdia da Paraíba, João Pessoa, Fundo SCMPB, Relatório do provedor Lindolfo 
José Corrêa da Neves, 1863, f. 46. 
21 Arquivo da Santa Casa de Misericórdia da Paraíba, João Pessoa, Fundo SCMPB, Relatório do provedor Lindolfo 
José Corrêa da Neves, 1863, f. 46. 
22 BRASIL. Officio-Circular do Ministério dos Negócios do Império. Rio de Janeiro, em 04/09/1854. Arquivo do 
Estado da Paraíba. 
23 Fundado em 1852 na chácara localizada na Praia vermelha, região do Rio de Janeiro, o Hospital D. Pedro II foi o 
primeiro hospital destinado ao tratamento de alienados no Brasil e, portanto, tem sido uma instituição significativa 
nos estudos sobre a história da psiquiatria no Brasil. Ver: GONÇALVES, Monique de Siqueira. Os primórdios da 
Psiquiatria no Brasil: o Hospício Pedro II, as casas de saúde particulares e seus pressupostos epistemológicos (1850-
1880). Revista Brasileira de História da Ciência, Rio de Janeiro, v. 6, n. 1, p. 60-77, jan. Disponível em: 
www.sbhc.org.br/arquivo/download?ID_ARQUIVO=997. Acesso em: 05 mar 2018. 
24 Arquivo da Santa Casa de Misericórdia da Paraíba, João Pessoa, Fundo SCMPB, Relatório do provedor Francisco 
D’Assis Pereira Rocha, 1858, f. 4. 
25 Arquivo da Santa Casa de Misericórdia da Paraíba, João Pessoa, Fundo SCMPB, Relatório do provedor Felizardo 
Toscano de Brito, 1865, f.44-45. 

http://www.sbhc.org.br/arquivo/download?ID_ARQUIVO=997
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E é realmente para admirar , que não obstante esse quadro pouco lisonjeiro, e 
que ainda assim se acha muito a quem da realidade, a mortalidade nos loucos 
seja muito pequena. Quazi sempre os que, para ali entram annulamente, e que 
não são poucos sahem restabelecidos, ou consideravelmente melhorados. 
E com quanto devamos dar graças ao Omnipontente por tão assignalado favor, 
cumpre todavia que tudo façamos para que a sorte dos loucos que entram para 
o hospital da S. Casa seja menos desgraçados26. 
  

A estrutura do espaço destinada aos alienados no Hospital de Caridade passou muitos 
anos sendo criticada pelos provedores da instituição. Em 1867, Antônio de Sousa Gouvea dizia 
que “ainda permanece a falta de quartos para segurança dos loucos do gênero d’aquelles infelizes 
q’ existem no Hospital, e que nos intervalos de furor quebrão e destroem tudo quanto chega ao 
seo alcance”27. Do mesmo modo, em seu relatório de 1869, Souza Gouveia, que continuava no 
cargo até esse ano, reprovava a admissão de loucos no Hospital de Caridade justificando para isso 
o estado de furor que alguns desses alienados mantinham dentro da instituição, incomodando 
“seriamente aos doentes os quais necessitão de muita calma e sucêgo para seu completo 
restabelecimento”28. Segundo ele, o local onde estavam acomodados os loucos, no andar térreo 
da instituição, piorava a situação, justamente porque a enfermaria feminina ficava na parte de 
cima e as enfermas não conseguiam ter seu descanso quando os alienados davam inicio a seus 
ataques. 

Em 1874, o Hospital de Caridade sofreu novamente uma pequena reforma sendo feito 
pequenos reparos, como também a preparação de um orçamento na quantia de trezentos e dois 
mil réis para realizar a construção “de mais de dois quartos seguros para os alienados”, obra que 
não foi realizada por conta da dificuldade financeira que se abateu sobre a Santa Casa nesse ano29. 
Segundo o Provedor Joaquim Moreira Lima, enquanto não havia um Asilo ou um lazarento na 
Capital, lugar próprio para receber inválidos por moléstias ou idade, loucos, idiotas e lázaros, a 
Santa Casa não podia recusá-los. Muito embora os “resultados d’essa accumulação de doentes de 
enfermidades taes em um só edifício saltam aos olhos. Existem actualmente em tratamento 29 
enfermos, e d’estes 5 alienados e 2 idiotas”30. 

Poucas vezes, os relatórios de provedores da Santa Casa da Parahyba mostram o número 
exato de alienados que estavam sob o cuidado da instituição em seu Hospital de Caridade. 
Quando isso ocorre, podemos notar que o número, normalmente, não passa de uma dezena de 
indivíduos. Uma contagem relativamente baixa se compararmos a outras instituições hospitalares 
da época, como o Hospital de D. Pedro II, construído com a finalidade de abrigar alienados ou o 
Asilo de Alienados de Olinda que possuía acomodações para 40 doentes no máximo, mas que em 
1866 contava com 64 doentes, em 1870 com 74, em 1876 com 116 e em 1877 com 144 
(CÔELHO FILHO, 1977, p. 34). Mesmo assim, devemos lembrar que o Hospital de Caridade 
não havia sido projetado para o acolhimento desse tipo de doente. Por isso, mesmo que ele 
apresentasse um número reduzido de alienados em seu interior, a sua manutenção era feita de 
forma improvisada, não sendo possível evitar os transtornos trazidos por esse tipo de doente 
como barulhos que incomodavam os demais pacientes e as frequentes depredações contra a 
estrutura do Hospital.    

                                                           
26 Arquivo da Santa Casa de Misericórdia da Paraíba, João Pessoa, Fundo SCMPB, Relatório do provedor Felizardo 
Toscano de Brito, 1865, f.45. 
27 Arquivo da Santa Casa de Misericórdia da Paraíba, João Pessoa, Fundo SCMPB, Relatório do provedor Antonio 
de Sousa Gouvea, 1867, f. 53. 
28 Arquivo da Santa Casa de Misericórdia da Paraíba, João Pessoa, Fundo SCMPB, Relatório do provedor Antonio 
de Sousa Gouvea, 1869, f. 69. 
29 Arquivo da Santa Casa de Misericórdia da Paraíba, João Pessoa, Fundo SCMPB, Relatório do provedor Joaquim 
Moreira Lima, 1874, f. 4-5. 
30 Arquivo da Santa Casa de Misericórdia da Paraíba, João Pessoa, Fundo SCMPB, Relatório do provedor Joaquim 
Moreira Lima, 1874, f. 5. 
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A preocupação com as constantes epidemias de febre amarela e varíola que chegavam a 
Parahyba na década de 1870 causavam o redirecionamento das verbas que deveriam ser 
aproveitadas pela Santa Casa para o atendimento dessas enfermidades, além de aumentar o 
atendimento prestado pela Santa Casa. Em seu relatório de 1874, o provedor Joaquim Moreira 
Lima dizia que estas enfermidades, quando apareciam, levavam seus doentes a serem tratados 
primeiramente no Hospital de Caridade para depois serem transferidos para hospitais 
improvisados. Uma dessas enfermarias era sempre montada no convento de São Francisco. 
Porém, como o governo da Província não tinha meios de manter em funcionamento constante 
estes espaços para os doentes contagiosos, por que “não era possível que os cofres públicos 
suppram indeterminadamente as extraordinárias depezas de seu costeio”, logo que era constatada 
a extinção da epidemia, as enfermarias eram desmontadas31.  

Segundo Moreira Lima, naquele ano, depois que a enfermaria existente no convento de 
São Francisco para o atendimento de variolosos foi desmontada, tanto a varíola como a febre 
amarela ressurgiram com toda sua força, forçando o Hospital da Caridade a receber tais 
doentes32.   

Em 1876, Lindolfo José Corrêa das Neves, de volta ao cargo de provedor, relatava ainda a 
luta travada pelo Hospital de Caridade com os afetados pela varíola. Além disso, ainda lembrava a 
situação dos alienados recolhidos pelo Hospital. Segundo ele: 

 
Tenho sido constrangido, até por considerações de comodidade publica, a receber 
enfermos de moléstias para cujo tratamento é impróprio nosso Hospital, já pela 
localidade, que ocupa no centro da cidade, já por que não dispõe de commodos, nem 
ainda os indispensáveis para ellas. Os loucos, que afluem, até remetidos pelas 
Autoridades policiais, são mais prejudiciais, e encomodos, entretanto não tenho podido 
recusar-me a receber alguns, para que não fiquem vagando na cidade com risco, e sobre 
salto da população33. 

  

      O provedor ainda reclamava sobre o tratamento dado aos alienados ao mesmo tempo em 
que se lamentava pela perda do atendimento médico prestado aos aprendizes marinheiros pelo 
Hospital de Caridade, já que a Companhia que estes faziam parte estava de mudança para 
Cabedelo. Segundo ele: 

os meios, usados nos Hospitaes de alienados, de comte-los, confrange me o coração 
consentir, que lhes sejam aplicadas algemas, e acdeias, pelo que, soltos nos quartos, os 
destroem por maior que seja sua segurança. Com a mudança da companhia de 
Aprendizes marinheiros para o Cabedello, deixaram estes de ser tractados no Hospital 
diminuindo se ainda mais nossa receita; assim como tenho certeza de que aumentou-se 
a despeza do governo com este ramo de serviço. Tem sido tractados n’este Hospital os 
affectados de varíola n’esta Cid.e, onde ella há mais de anos tem grassado com 
intensidade34. 

  
Os relatórios de 1878 e 1879 ainda mostram a grande dificuldade enfrentada pelo 

Hospital de Caridade e seus dirigentes diante da chegada dos imigrantes vindos do interior da 
província acarretando preocupações ligadas à proliferação de epidemias devido a aglomeração de 
pessoas maltrapilhas e malnutridas. Diante disso, o provedor Correa das Neves já inicia seu 
relatório de 1878 afirmando que a Santa Casa atravessava, talvez o período mais crítico e 
calamitoso quadro com que a Província enfrentava, devido ao alto preço dos gênero alimentícios 
e ao aumento da miséria da população, o que poderia repercutir também na receita do Hospital 

                                                           
31 Arquivo da Santa Casa de Misericórdia da Paraíba, João Pessoa, Fundo SCMPB, Relatório do provedor Joaquim 
Moreira Lima, 1874, f. 6. 
32 Arquivo da Santa Casa de Misericórdia da Paraíba, João Pessoa, Fundo SCMPB, Relatório do provedor Joaquim 
Moreira Lima, 1874, f. 5. 
33 Arquivo da Santa Casa de Misericórdia da Paraíba, João Pessoa, Fundo SCMPB, Relatório do provedor Lindolfo 
Correa das Neves, 1876, f. 22-23. 
34 Arquivo da Santa Casa de Misericórdia da Paraíba, João Pessoa, Fundo SCMPB, Relatório do provedor Lindolfo 
Correa das Neves, 1876, f.23. 



 

e-ISSN: 2359-2796, v. 18, n. 1, 2018. XVIII Encontro Estadual de História – ANPUH-PB 

 

890 

de Caridade. Também chamava a atenção para o estado sanitário em que se encontrava o 
Hospital diante da “exorbitante agglomeração de indivíduos de diversas enfermidades, um 
perigoso focco” de doenças35. Sobre os alienados, o provedor se limita a dizer que “continua a ser 
recolhidos, com grande incommodo dos enfermos, e ruina do edifício, loucos para serem 
tratados”36. 

No relatório de 1879, Benjamin Franklin de Oliveira Mello, invoca a atenção da Mesa 
Administrativa da Santa Casa para um projeto de lei que estava em discussão na Assembleia 
Provincial com a finalidade de se remover o Hospital desta Irmandade para o sitio da Cruz do 
Peixe37, e em pagamento do que ao mesmo Hospital era devedor o Thesouro Provincial. Este 
documento fez parte da sessão de 23 de janeiro de 1879, recebendo a Santa Casa uma cópia 
deste. 

Em seus artigos, o documento dava autorização ao presidente da Província a dar em 
pagamento à Santa Casa o Sitio da Cruz do Peixe, por conta da dívida que o cofre provincial 
tinha acumulado em relação à instituição. Também dizia que logo que fosse desmontado o 
Hospital/enfermaria de variolosos, existente em um prédio que ficava nessa região, seria para lá 
removido o Hospital de Caridade38 do centro. O documento ainda transferia para a Santa Casa a 
administração do Cemitério da Cruz do Peixe, existente ao lado do Hospital dos variolosos e 
utilizado, na época, para o enterramento dos pacientes que faleciam naquele local, ao mesmo 
tempo em que reforçava a proibição de enterramentos realizados na Província fora dos dois 
cemitérios existentes. 

O desejo de transferência, por parte dos administradores da Província, do Hospital de 
Caridade para um local mais afastado do centro da Capital já em 1879, nos mostra a preocupação 
que existia sobre a possibilidade desse local se transformar em um foco de infecção que não 
pudesse ser controlado justamente por sua localização. Desejo esse que ainda demoraria algum 
tempo para ocorrer, devendo esperar a chegada dos primeiros anos do século XX para ser 
concretizado.  

Do mesmo modo, a preocupação com o acolhimento de alienados dentro do Hospital de 
Caridade, diante da falta de estrutura do local em manter esse tipo de paciente, levava os 
dirigentes da instituição a deixarem impressas suas reclamações nos relatorias de provedoria e a 
desejaram que o Governo da Província tomasse uma providencia sobre essa situação. Mas, 
enquanto isso não ocorria, a Santa Casa continuava a receber pedidos de internamento de 
alienados tanto da capital, como de diferentes regiões da Província, sendo a maioria deles vindos 
pelas mãos de pessoas ligadas a Delegacia de Polícia da Parahyba.   

Na fala do vice presidente da Província Dr. José Evaristo da Cruz Gouvêa, em relatório 
encaminhada a Assembleia legislativa da Parahyba do norte em 1871, podemos observar a 
preocupação que existia com atendimento desse tipo de paciente quando o vice afirma que  

 

                                                           
35 Arquivo da Santa Casa de Misericórdia da Paraíba, João Pessoa, Fundo SCMPB, Relatório do provedor Lindolfo 
Correa das Neves, 1878, f. 28. 
36 Arquivo da Santa Casa de Misericórdia da Paraíba, João Pessoa, Fundo SCMPB, Relatório do provedor Lindolfo 
Correa das Neves, 1878, f. 30. 
37 O Sítio da Cruz do Peixe é uma área de João Pessoa onde atualmente fica localizado o Hospital Santa Isabel, 
construído em 1914. No século XIX, era uma região afastada do centro da capital que abrigou uma 
enfermaria/hospital para variolosos e um cemitério para o enterro destes doentes, além do Asilo Sant’Ana para 
Alienados. O nome Cruz do Peixe surgiu por ocasião de naquela localidade funcionar o ponto de encontro dos 
“pombeiros” (atravessadores) que ficavam em Tambaú onde hoje é a feira do peixe. Estes vendedores desciam as 
ruas com a mercadoria pendurados nos “calãos” (hastes de madeira) onde prendiam dois balaios para oferecer à 
burguesia e a aristocracia das ruas Nova (atual General Osório), Direita (atual Duque de Caxias) e da Areia, que na 
época se chamava Barão da Passagem. Disponível em: <culturapopular2.blogspot.com/2010/03/origens-e-apelidos-
de-alguns.html.> Acesso em 20 mai. 2018. 
38 Arquivo da Santa Casa de Misericórdia da Paraíba, João Pessoa, Fundo SCMPB, Relatório do provedor Benjamin 
Franklin de Oliveira Mello, 1879. f. 1. 
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Não posso recusar-me á recepção de alienados, que não só perturbam, e encommodam 
os outros doentes, como arruínam e destroem o edifício, que não tem celullas com a 
precisa segurança para essa espécie de doentes. Converia ao menos, já que não se pode 
fazer um edifício independente, preparar alguns quartos com toda segurança para esses 
infelizes. Conserval-os e ferros, e algemados para evitar que elles arrobem os quartos, é 
crueldade pungente. Não existe no Hospital uma só prisão segura, e com as 
commodidades indispensáveis a esses enfermos. Se a Assembleia não der os meios os 
infelises terão de soffrer, além do commodos d’essa cruel enfermidade, as violencias 
empregadas para contel-os. Existem 25 doentes em tractamneto: sendo 6 alienados39 
 

Diante disso, podemos observar o martírio que era imposto às pessoas que adentravam 
no Hospital de Caridade como alienados, por conta da falta de estrutura que o Hospital de 
Caridade apresentava para o atendimento desse tipo de paciente.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

No final do século XIX, aumentaram os discursos dos provedores da Santa Casa em prol 
da construção de um Asilo para alienados na província da Parahyba. Desejo que passou a se 
concretizar a partir de 1892 quando o terreno onde estava instalada a enfermaria/Hospital de 
variolosos foi doado à Santa Casa. A instituição passou então a custear uma enfermaria de loucos 
ali construída pelo Estado (...), um pavilhão colocado ao nascente do atual Hospital de Santa 
Isabel, com mais ou menos uns trinta metros quadrados de área coberta (COÊLHO FILHO, 
1977, p. 153-154). E assim teve inicio a história do Asilo de alienados localizado no mesmo 
terreno em que funcionava o Hospital de variolosos Sant’Anna e recebendo o mesmo nome, 
ficando este ainda, sob a administração da Santa Casa. 

Mas os infortúnios dos alienados paraibanos não teve fim com a construção do Asilo em 
local mais afastado da cidade, como era o desejo de seus dirigentes. O espaço se tornou antes, um 
depósito humano, onde os alienados estavam expostos a toda sorte de sofrimento e humilhações.  

Desse modo, o desejado Hospício de Alienados que prometia, segundo os discursos dos 
provedores da Santa Casa, mudar o destino dos alienados da Província, antes encarcerados nas 
celas das prisões, em suas próprias casas ou nos quartos escuros do Hospital de Caridade não 
conseguiu cumprir bem o seu papel, se convertendo no final do século XIX e inicio do século 
XX, em um verdadeiro “depósito humano”, ou em “verdadeiro inferno”, como sugeriu Coêlho 
Filho (1977), onde os alienados passaram a conviver ainda mais com o abandono, a insalubridade, 
a reclusão e com a ameaça de doenças contagiosas, ou seja, com a própria morte.    
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CRIANÇAS NEGRAS E INGÊNUAS: maternidade, trabalho 
e parentesco espiritual - 1871-18881 

 
Kelly Kristine Emery de Almeida Lopes2 

 
Resumo: Esta comunicação tem como objetivo apresentar resultados parciais da pesquisa sobre 
a maternidade das crianças ingênuas de Santa Rita/PB, freguesia localizada no litoral da província 
da Paraíba, entre os anos de 1871 e 1888, quando passou a vigorar a Lei Rio Branco ou Lei do 
Ventre Livre, focando em compreender a maternidade no cativeiro, traçar e sistematizar o perfil 
demográfico dessas mães, o mundo do trabalho em que ambos estavam envolvidos, assim como 
suas redes de sociabilidade por meio do parentesco espiritual (padrinhos, madrinhas e afins). No 
presente artigo, pretendemos realizar uma análise de como a história social da cultura, elaborada 
por Edward Palmer Thompson (1924-1993), influenciou a historiografia da escravidão assim 
como a ampliação das metodologias e das fontes disponíveis possibilitaram o aumento das 
pesquisas no campo da história das crianças, da família escrava e afins. Por conseguinte, num 
segundo momento, iremos realizar uma análise acerca das mudanças na historiografia da 
escravidão, a partir do texto de Solange Pereira da Rocha (2007), no qual podemos observar um 
levantamento desta historiografia, assim como os teóricos, métodos e perspectivas mais utilizados 
nessa área. Por fim, vamos observar como a história social influenciou a temática das famílias 
escravas, discutindo textos que vão desde Stephen Gudeman e Stuart Schwartz (1988) que 
inauguram no Brasil pesquisas sobre compadrio e batismo até o de Maria Aparecida C. R. Papali 
sobre crianças ingênuas, publicado em 2003. 
 

A História social e a sua influência  
 
Não podemos falar da história social sem falar da importância dos Annales e da 

ambiguidade dessa expressão. O texto de Hebe Castro intitulado História Social encontrado no 
livro Domínios da História: Ensaios de teoria e metodologia nos fala um pouco dessas questões. A 
história social é vista como a vertente historiográfica que vai de encontro à historiografia 
tradicional, aquela dita como factualista voltada para os grandes feitos políticos dos ilustres 
homens ao longo da história. A Escola dos Annales, iniciado por Bloch e Febvre, foi o mais 
efetivo e duradouro movimento contra a historiografia citada acima, dita rankeana, factualista, de 
grandes diplomatas e guerreiros.  
         Não podemos, contudo, esquecer da importância do historiador E. P. Thompson para essa 
vertente historiográfica com a perspectiva da história vista de baixo que ia de encontro ao 
estruturalismo marxista defendido por E. Hobsbawn. Através de Thompson, podemos observar 

                                                           
1Trabalho vinculado ao projeto “Diáspora africana e sociabilidades negras no Nordeste oitocentista: trabalho, 
hierarquias, relações parentais e resistência”, coordenado pela Prof.ª Dr.ª Solange Pereira da Rocha, com o plano de 
trabalho intitulado “Crianças negras e ingênuas: maternidade, trabalho e parentesco espiritual”.  
2Graduanda em História pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e bolsista do programa de Iniciação Científica, 
CNPq e Propesq/UFPB. 
³ Orientadora Prof.ª Dr.ª Solange Pereira da Rocha, Professora Doutora do Departamento e da Pós- graduação em 
História/UFPB. Líder do grupo de pesquisa “Sociedade e Cultura no Nordeste oitocentista”. Integra o Núcleo de 
Estudos e Pesquias Afro-brasileiros e Indígenas/NEABI-CCHLA/UFPB. 
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como as minorias começaram a ter protagonismo na historiografia acadêmica. Isto foi 
possibilitado devido ao surgimento de novas fontes jamais imagináveis como foram os casos dos 
processos-crimes, assentos de batismo, casamento e óbito, evidências que por não terem sido 
produzidas com o intuito historiográfico se tornam menos tendenciosas. 

A história social, segundo Castro (1997), surgiu como uma abordagem que busca 
formular problemas históricos específicos a partir dos comportamentos e das relações entre os 
indivíduos de diferentes grupos sociais. Essa perspectiva, como mencionado anteriormente, 
enriqueceu bastante devido à diversidade de fontes, existindo ainda os seus vários ângulos ao 
longo das décadas ora seguindo uma linha mais socioeconômica e cultural. 

Apesar das diferentes perspectivas, a história social tem como seu nexo o fato de ser uma 
“forma de abordagem que prioriza a experiência humana e os processos de diferenciação e 
individualização dos comportamentos e identidades coletivos – sociais – na explicação histórica” 
(CASTRO,1997, p. 50), ou seja, a história social busca trazer protagonismo e voz para aqueles 
que antes não tinham.  
 Mary Del Priore (1997) em seu texto sobre a História do cotidiano e da vida privada nos traz 
um apanhado a respeito do conceito de vida privada que surgiu em meados do século XVIII 
como o âmbito doméstico/familiar que conhecemos hoje. Dessa forma, podemos observar como 
o cotidiano foi sendo historicizado com a contribuição de autores importantes como Le Goff, 
Braudel, Febvre, entre outros. 
 Também nesse ramo, os Annales tiveram sua importância, mas, ao contrário do que 
vimos com a história social que teve sua maior expressividade com estes, a história do cotidiano 
vem desde Heródoto, o qual descreveu os costumes/vida cotidiana dos antigos egípcios, persas e 
demais povos.  
 Priore (1997) salienta que a história da vida privada não se trata apenas de uma mera 
descrição dos costumes e maneiras de uma determinada sociedade. Ao contrário, essa perspectiva 
está ligada à história econômica e social, sendo que a primeira estaria ligada à última através da 
longa duração, ou seja, não seria apenas uma descrição de hábitos e costumes.  
 O intuito dessa vertente historiográfica, assim como o da história social, é trazer à luz os 
agentes do cotidiano, as pessoas comuns como agentes históricos ativos, mostrar o âmbito da 
vida privada não só como reprodutor, mas como transformador da história, “historiadores que 
têm a família por objeto de estudos vêm percebendo que a vida privada e o cotidiano familiar são 
um lugar de produção social das existências, não podendo se reduzir a um lugar de reprodução e 
manutenção” (PRIORE, 1997, p.255). 
 Outro pensador que podemos citar como importante para essa reflexão acerca da história 
social é Eric Hobsbawn (1998) no capítulo intitulado A história vista de baixo presente no livro 
Sobre história. A partir deste podemos refletir no que diz respeito à dificuldade no trato das fontes 
pelo fato de não existir um corpo de fontes prontas. Por isso, é uma área que demanda um árduo 
trabalho de pesquisa considerando-se os cuidados que se deve ter para que o trabalho possa se 
enquadrar numa historiografia acadêmica. Apesar do árduo trabalho, no entanto, é uma área 
bastante rica devido às grandes possibilidades de fontes tanto qualitativas quanto quantitativas.  
 
As possibilidades de fontes 
 
 Ao que diz respeito aos tipos de fontes que podem ser usadas nessa temática e onde 
encontrá-las, Carlos Bacellar (2005) nos traz em Uso e mau uso dos arquivos um enriquecedor 
panorama referente aos arquivos e às fontes. Observamos no cotidiano um grande interesse por 
parte dos graduandos pelo ambiente arquivístico e com o contato com as fontes e documentos 
históricos, esse vem crescendo cada vez mais.  
 Entretanto esse interesse é muitas vezes influenciado pela ideia romantizada sobre o 
“fazer história”, mas, apesar desse crescente interesse, os cursos de graduação não conseguem 
suprir essa demanda dos alunos. Segundo Bacellar (2005), isso se dá “devido à falta de esforços 
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para introduzir, em algum momento do curso, noções básicas sobre organização de arquivística, 
leitura paleográfica e crítica de fontes que auxiliarão o aluno na tomada de decisões no 
entendimento do processo do saber histórico” (BACELLAR, 2005, p. 24).  
 De acordo com o autor, os arquivos podem ser divididos em algumas categorias, a saber: 
do poder legislativo, judiciário, executivo, cartorial, eclesiástico, privado, público, entre outros. 
Em cada tipo de arquivo vão ser encontrados determinados tipos de fontes. Sendo assim, as 
fontes que mais interessam à nossa pesquisa são as fontes eclesiásticas, visto que pretendemos 
reconstruir redes de sociabilidades e, como citado acima, as fontes paroquiais são riquíssimas no 
que diz respeito à história da família. 
 Através do texto de Maria Silva Bassanezi (2011) Os eventos vitais na reconstituição da história, 
podemos compreender como utilizarmos os registros vitais no desenvolvimento da temática 
proposta pelo projeto. Os registros vitais podem ser de origem civil ou paroquial. Esses 
documentos constituem-se em atestados e declarações de batismo, casamentos e óbitos. Nesses 
documentos, podemos encontrar informações como o nome, cor, origem, condição jurídica, 
idade, localidade de nascença e moradia, entre outras. Lembrando que de acordo com a época e a 
pessoa que redigiu os documentos, podem conter mais ou menos informações. Vejamos o 
exemplo a seguir:  

Aos cinco de setembro de mil oitocentos setenta e cinco n’esta 
parochial Egreja de Santa Rita baptisei solennemente a parvula Joanna, 
preta, nascida ha dois mezes, filha natural de Silvana escrava de 
Manoela Londres, moradora n’esta freguezia, sendo padrinhos por 
decreção nossa senhora e João Francisco Borges do que para constar 
mandei fazer este assento que assigno. (Arquivo Eclesiástico da 
Arquidiocese da Paraíba – PB, Livro de batismos da Freguesia de Santa 
Rita, V – 1874-1876, folha 49). 

 
Tal tipo de fonte favorece linhas historiográficas que trabalham com dados quantitativos, 

visto que esse tipo de fonte favorece tal análise, contudo, “a exploração “quantitativa” dos dados 
dos registros vitais lança mão de metodologias, técnicas e determinados cuidados que também 
têm, eles mesmos, sua história” (BASSANEZI, 2011, p. 161). 
 Segundo Bassanezi (2011), em meados do século XX, Louis Henry e Michel Fleury 
criaram uma metodologia para analisar as informações coletadas nos registros paroquiais 
franceses, onde eles coletavam individualmente por ato (batismo, casamento e óbito) as 
informações e, posteriormente, cruzavam os dados em uma ficha de família gerando, assim, uma 
reconstituição familiar. Esse modelo de fonte de pesquisa foi fundamental para o 
desenvolvimento de temáticas como: relações de parentesco, compadrio, família, relações de 
gênero e outras.  
 A demografia histórica, ramo derivado da demografia, é uma ciência social responsável 
por estudar as dinâmicas sociais ao longo do tempo, com dados estatísticos, divisão populacional 
e afins, como natalidade, mortalidade, entre outros. Visa por meio da coleta e análise de dados, 
como, por exemplo, os dados coletados nos registros vitais, a reconstrução de dinâmicas sociais e 
estruturas populacionais, para dessa forma ser possível identificar e entender as mudanças ao 
longo do tempo. 
 José Flávio Motta (1995) aponta que podemos observar o quanto a demografia histórica 
tem sido importante nos trabalhos voltados para a temática da família cativa, relações parentais, 
etc., como já citado anteriormente, o que torna a demografia histórica uma abordagem de 
pesquisa de extrema importância na presente pesquisa.  
 
Um breve apanhado da historiografia da escravidão no Brasil  
  

Ao analisarmos a historiografia, logo nos vem à mente o Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro (IHGB), criado em 1838, na segunda década, então instaurado o Império brasileiro, 
com o intuito de pesquisar e elaborar uma história do Brasil, onde, entra em questão a 
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participação da população negra na formação da nação. A partir do texto de Lyra Filho (2017), 
podemos observar o modelo pensado por Carl Friedrich Philipp Von Martius (1794-1868) que, 
em 1840, ganhou o concurso promovido pelo IHGB. Tal modelo seguia uma perspectiva 
europeia e buscava colocar a população negra e indígena sempre como inferiores.  
 Outros importantes historiadores do Oitocentos foram Varnhagen e Capistrano de 
Abreu. Foi, no entanto, na década de 1930 que temos um marco na historiografia que diz 
respeito à população negra brasileira, com o lançamento da obra Casa grande e senzala (1933), de 
Gilberto Freyre.  Apesar de esta trazer novos debates e questões referentes à participação do 
negro na formação do Brasil e de sua grande riqueza literária, não foi muito diferente dos seus 
antecessores oitocentistas. Freyre acreditava que as relações entre senhores e escravos eram na 
maior parte do tempo harmoniosas, o que poderia gerar uma certa “democracia racial”. O mesmo 
acreditava que esse clima ameno facilitava a mestiçagem das raças, o que com o tempo geraria, 
cada vez mais, o embranquecimento da população brasileira. Tal pensamento foi muito difundido 
no século XX e muitas das ideias de Freyre continuam presente na sociedade brasileira.  
 Em ambas as perspectivas vistas mencionadas, o papel de protagonismo da população 
negra é retirado destes, e os mesmos são sempre retratados como figurantes em sua história. A 
vertente freyriana e a anterior a esta visam privilegiar o olhar do branco.  
 Seguindo o pensamento exposto por Rocha (2007), a próxima corrente historiográfica de 
impacto na temática foi a “escola paulista” que, em meados da década de 1960-1970, assumiu 
uma tendência revisionista dos clássicos citados, tomando uma linha marxista que visava entender 
o impacto da escravidão no sistema socioeconômico brasileiro. Sendo que se destacou uma visão 
mais econômica e menos social, um dos estudiosos dessa escola que mais se destacou foi 
Florestan Fernandes com o livro A integração do negro na sociedade de classes (1965), entre outros.  
 Já na década de 1980, a demografia histórica, como já foi citado ao decorrer do texto, veio 
como uma perspectiva que possibilitou a recriação de um determinado sistema/estrutura 
populacional para que, a partir desta, seja possível recriar e visualizar com mais clareza uma 
determinada conjuntura.  
 Desta forma, nas últimas décadas, a historiografia ganhou novos temas e novas 
abordagens, como, por exemplo, a maior ênfase na vida, na cultura, na família escrava, as formas 
de resistência, etc. Os historiadores buscam cada vez mais trazer o protagonismo para a 
população negra na história, procurando se desvencilhar do “olhar do branco”, produzindo uma 
história vista de baixo. Portanto essa perspectiva social vem ganhando mais adeptos na recente 
historiografia, assim, “[...] pode-se concluir que houve mudanças nas interpretações e que novas 
imagens sobre escravizados foram construídas, admitindo-se os vínculos parentais como 
estratégias de sobrevivência e de resistência” (ROCHA, 2007, p. 47). 
 Entre os trabalhos que podemos destacar como referências na temática proposta pela 
presente pesquisa estão o texto de Stephen Gudeman e Stuart Schwartz intitulado Purgando o 
pecado original: compadrio e batismo de escravos na Bahia do século XVIII (1988), presente no livro, 
organizado por João José Reis, Escravidão e invenção da liberdade. Ele foi um dos pioneiros ao aplicar 
o método da demografia histórica, visando em seu trabalho descrever e analisar a importância do 
compadrio na vida da população negra, para vincular pessoas entre si e, assim, formar um sistema 
de relações sociais e espirituais. Solange Pereira da Rocha (2007), em sua tese de doutoramento 
intitulada Gente Negra na Paraíba Oitocentista: população, família e parentesco espiritual (2007), e Maria 
Aparecida C. R. Papali, (2003), em seu livro Escravos, Libertos e Órfãos: a construção da liberdade em 
Taubaté (1871-1895), no qual, especificamente, no quarto capítulo, a autora aborda a situação dos 
órfãos e ingênuos, as crianças do “Ventre livre” que, segundo os jornais da época, eram jovens 
“Vagabundos e ociosos”. Através da análise dos jornais e principalmente das ações de tutela, 
Papali observa que em meados dos anos 1888 houve uma intensa corrida judicial, onde os ex-
senhores buscavam tutelar os órfãos e os ingênuos, amparados pelo judiciário, na tentativa de 
manter a descendência da senzala sob seus “cuidados”, alegando que estes não podiam ficar sem 
amparo e que iriam instruí-los para a inserção no mercado de trabalho. A autora nos mostra que 
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não era dessa forma que acontecia e, na maioria dos casos, as crianças voltavam para as lavouras e 
afazeres domésticos. Dando prosseguimento, a autora nos revela, também, a resistência das 
mulheres, crianças e da população negra em geral de aceitar esse absurdo e suas lutas por direitos 
e liberdade. 
 
Considerações finais   
  

Diante das considerações aqui expostas, atingimos o que foi proposto analisar neste 
artigo, isto é, um levantamento preliminar e uma análise das fontes e das mudanças na 
historiografia da escravidão no Brasil, assim como uma breve explanação de alguns textos 
referentes à temática da presente pesquisa. Em linhas gerais, nossa pesquisa visa contribuir para 
essa nova perspectiva influenciada pela História Social e pela Demografia Histórica, investigando, 
posteriormente, um perfil das mães cativas das crianças ingênuas da freguesia de Santa Rita, 
Paraíba, para, a partir daí, compreender seus laços de parentesco sanguíneo e espiritual, com 
vistas de mostrarmos os arranjos familiares e as sociabilidades da população negra na Paraíba 
Oitocentista, em especial numa área litorânea e com economia voltada para a produção de açúcar. 
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POR UMA EDUCAÇÃO ESCOLAR HÍGIDA: 
O compêndio História de Simão de Nantua ou o Mercador de Feiras 

 
Nayana Rodrigues Cordeiro Mariano1 

 
1 INTRODUÇÃO 
 

Durante o século XIX, na então província da Parahyba do Norte, a ideia de civilização 
circulouem diferentes discursos eoavanço da sociedade estava associado a uma série de 
regulamentações que transformariam o espaço urbano, as instituições e sua população. O que 
estivesse na contramão da sonhada civilização deveria ser retirado de cena e, nessa trajetória, a 
relação entre higiene e progresso passou a ser evocada constantemente.  

A educação escolar como promotora de uma nova sociedade, fazia parte das discussões 
na Parahyba do Norte. Diferentes saberes e práticas estiveram presentes nessas construções 
discursivas, que objetivavam auxiliar na formação de uma província civilizada. A medicina, que 
para Foucault (1999, p. 302) “é uma técnica política de intervenção, com efeitos de poder 
próprios”, se colocou como um dos pilares responsáveis por essa edificação, em nome da ordem, 
do progresso e da razão. Regulamentar a sociedade, normatizar o corpo-organismo, governar a 
população, finalidade e instrumento de uma nova forma de governamentalidade. As instituições, 
como escolas, deveriam ser regulamentadas por uma forma específica de poder, um novo tipo de 
racionalidade governamental, a biopolítica, que tinha como alvo a coletividade. 

A crença na formação da infância, a partir da educação escolar, mobilizou diferentes 
agentes do governo e da sociedade, que passaram a investir cada vez mais nesse setor. Assim, este 
estudo tem como objetivo discutir regulamentações da ordem médica presentes no compêndio 
escolar, de autoria de Laurent Pierre de Jussieu, História de Simão de Nantua ou o Mercador de 
Feiras(1867), adotado nas escolas da província da Parahyba do Norte no século XIX. Utilizamos 
como fonte o referido compêndio e, a partir dele, compreendemos, no contexto de consolidação 
da nação, a presença de preceitos médicos no processo de escolarização na Parahyba oitocentista. 
A comunicação foi problematizada a partir da categoria biopolítica, entendida por Michel 
Foucault como um procedimento institucional de administração da coletividade. 
 
2 MEDICINA E ESCOLARIZAÇÃO PRIMÁRIA 
 

A medicina buscou, durante o Oitocentos, modificar costumes, em matéria de 
salubridade, considerados contrários ao progresso, objetivando tornar o ambiente urbano 
higiênico. Nesse percurso, uma regulamentação começou a ser prescrita para eliminar e controlar 
o que não estivesse de acordo com esse projeto considerado civilizatório. Para Elias (2011, p. 23): 

 
O conceito de “civilização” refere-se a uma grande variedade de fatos: ao nível da 
tecnologia, ao tipo de maneiras, ao desenvolvimento dos [...] conhecimentos científicos, 

                                                           
1Doutora em Educação pela Universidade Federal da Paraíba. Professora Visitante no Departamento de Ciência da 
Informação e no Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação (PNPD/UFPB). Pesquisadora do Grupo 
de Estudo e Pesquisa em Cultura, Informação, Memória e Patrimônio (GECIMP) e do Grupo de História da 
Educação no Nordeste Oitocentista (GHENO). 



 

e-ISSN: 2359-2796, v. 18, n. 1, 2018. XVIII Encontro Estadual de História – ANPUH-PB 

 

901 

às ideias religiosas e aos costumes. Pode se referir ao tipo de habitações ou à maneira 
como homens e mulheres vivem juntos, à forma de punição determinada pelo sistema 
judiciário ou ao modo como são preparados os alimentos. Rigorosamente falando, nada 
há que não possa ser feito de forma “civilizada” ou “incivilizada”. Daí ser muito difícil 
sumariar em algumas palavras tudo o que se pode descrever como civilização.  

 
Schwarcz (1998) enfatiza que civilização é um conceito abrangente, que comporta vários 

significados, indicando uma determinada situação política e cultural que está associada a noção de 
progresso. Essas ideias estavam presentes na Parahyba do Norte, onde políticos, médicos, 
professores, literatos, advogados, apontavam meios para a edificação de uma sociedade ordeira, 
disciplinada, instruída, higienizada, uma sociedade “civilizada”.  

Essas ideias também circularam na província a partir dos manuais de civilidade, que 
poderiam ser adquiridos, por exemplo, na Botica Imperial, conforme anúncios publicadosem 
1861, no Jornal A Regeneração. Tais espaços eram destinados para a venda de remédios e também 
para o comércio de livros. Obras diversas eram comercializadas, como a Bíblia, Viagem de Gulliver, 
Lusíadas e Código do Bom Tom ou Regras da Civilidade e de Bem Viver no Século XIX. Durante esse 
período, esse gênero literário dedicado às boas maneiras ganhou força na província. Eram guias 
compostos por regras de higiene, etiqueta, tratados de cortesia, que buscavam, com uma 
linguagem didática, difundir normas comportamentais vistas como civilizadas.  

Com o intuito de dar um caráter salutar e “civilizado” a província e, especialmente, a 
cidade da Parahyba, possuidora de uma topografia acidentada, a insalubridade passou a ser o foco 
da atenção dos poderes públicos, que buscavam meios para sanar tal problema. Frente à 
precariedade da higiene urbana, marcada pelos odores fétidos que rondavam o ambiente, lixo 
espalhado pelas sinuosas ruas, animais mortos, água estagnada, problemasnas edificações públicas 
e privadas, as elites políticas discutiam uma variedade de propostas, considerando sempre a 
associação entre o meio social e o meio natural, para inibir elementos potencialmente 
perturbadores à higiene urbana.  

Estabelecimentos como escolas, cadeias, mercados, estariam marcados pela 
desorganização e foram apontados pelo saber médico como veículos propagadores de doenças e, 
ao longo desse período, como resposta ao diagnóstico feito, começaram a ser debatidos meios 
para a melhoria da saúde pública, com propostas de modificações urbanísticas e institucionais, 
com o intuito de neutralizar as doenças que assolavam a província, auxiliando os poderes 
públicos na tarefa de “regeneração” social, já que o estatuto da urbanidade estava se constituindo 
em torno da propagada civilidade e a medicina se apresentou nesse impulso de ressignificação do 
urbano.  

No curso ministrado em 1976 como professor do Collège de France e publicado em 
forma de livro com o título Em Defesa da Sociedade, Foucault (1999) discute as relações de poder e 
seus mecanismos de intervenção. A última parte do livro é dedicada a constituição, na 
Modernidade, de uma biopolítica, que tomou a população como objeto de agenciamento do poder. 
Assim, o autor passa a discutir a biopolítica como um procedimento institucional de 
administração da coletividade. Com o aumento populacional e o crescimento das cidades, a vida 
em sociedade trouxe transformações que pediam intervenções para gerenciar a população, que 
até então não era considerada um problema. Com a biopolítica, as doenças passaram a ser 
discutidas. Sua forma, natureza, extensão, duração e intensidade ganharam destaque, como 
problemas permanentes de “subtração das forças, diminuição do tempo de trabalho, baixa de 
energias, custos econômicos, tanto por causa da produção não realizada quanto dos tratamentos 
que pode custar. Em suma, a doença como fenômeno de população” (1999, p. 290-291. Grifos nossos). 
Novas configurações das relações de poder estavam em cena e, ao Estado, cabia gerenciar o 
nascimento, a doença, a produção, a morte, desse novo elemento que é a população. 

É importante salientar que o período de constituição da instrução elementar oitocentista 
na Parahyba do Norte, foi um período rico, palco de intensos debates e prescrições para a 
edificação de uma escola considerada moderna. Para tal empreitada, elementos diversos foram 
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sendo forjados para o alicerce desse processo de escolarização, como um tempo e uma idade 
escolar, um espaço específico e adequado para a escola, regras para a matrícula, material escolar, 
um arcabouço administrativo, condições para o magistério, dentre outros elementos.  

Inseridas nesse contexto de inovações que iam sendo discutidas e absorvidas, estavam às 
normatizações médico-higiênicas que ajudaram a compor as reordenações no tempo escolar, 
diferenciando-o de outros tempos sociais, com horários para aula, descanso, férias; na indicação 
de mais autonomia dos espaços físicos em relação a residência dos professores, espaços 
construídos especialmente para abrigar a escola, com dimensões adequadas e regras hígidas para 
sua construção e manutenção; na ampliação dos programas de ensino, com a ginástica sendo 
prescrita; na recomendação de móveis adequados a idade dos alunos.Além de todos esses 
elementos, chama a nossa atenção a aquisição de alguns compêndios com temáticas contendo 
saberes denatureza médica;tudo isso inserido numa movimentação ocorrida no interior da cidade, 
da sociedade, nesse processo de produção da escola.  

Uma proposta de educação escolar hígida foi sendo fabricada e as discussões travadas por 
médicos, políticos, professores, juristas, mostram como o período foi rico nos debates por uma 
educação física, moral, intelectual, isto é, por uma população moldada também pela pedagogia da 
higiene. Nesse movimento, a escola entrou no leque de intervenções médicas e as prescrições 
postas nos compêndios escolares que foram adotados na província mostram a penetração desse 
saber na educação escolar.  
 
3 SABERES MÉDICOS NO COMPÊNDIO HISTÓRIA DE SIMÃO DE NANTUA OU 
O MERCADOR DE FEIRAS 

 
Em 1848, o então presidente da província da Parahyba do Norte, João Antonio de 

Vasconcellos, falando sobre a instrução pública, relatou que havia uma falta absoluta de livros de boa 
leitura nas escolas e solicitou ao governo imperial a compra de sessenta exemplares do Catecismo de 
Fleury e História de Simão de Nantua. O presidente enfatizou que os livros eram de grande merecimento 
e apropriados aos educandos. (PARAHYBA DO NORTE, Relatório, 1848). Já no ano de 1850, 
Vasconcellos, na exposição feita no ato de passagem do governo ao coronel José Vicente de 
Amorim Bezerra, reafirmou a compra e distribuição de sessenta exemplares do compêndio Simão 
de Nantua. (PARAHYBA DO NORTE, Exposição, 1850) 

História de Simão de Nantua ou o Mercador de Feiras, livro de autoria do francês Laurent Pierre 
de Jussieu (1792-1866), teve sua primeira edição publicada em 1818 e foi reimpresso sucessivas 
vezes, com a última edição datada de 1900. As várias reimpressões indicam a sua grande aceitação 
e circulação. Foi premiado pela Sociedade de Instrução Elementar e, em 1829, recebeu uma 
continuação com o título “Obras póstumas de Simão de Nantua”, premiada pela Academia 
Francesa e que passou a integrar a segunda parte do livro. 

Na edição de 1867 que tivemos acesso, o compêndio está dividido em duas partes, a 
primeira com 39 capítulos e a segunda com 8 capítulos. O livro possui 280 páginas e tem como 
personagens Simão de Nantua, sujeito principal da história; um amigo de viagem, que é o 
narrador testemunha, e outras figuras que aparecem nos diálogos travados ao longo da narrativa. 
O mercador de feiras Simão de Nantua, como dissemos, é o personagem principal e, no 
desenrolar da história, por diferentes paragens ao longo do percurso, vai instruindo a população 
através de conselhos, reflexões, princípios, lições, entre outros ensinamentos sobre assuntos 
variados. A sua experiência em muitas viagens o teria qualificado para falar sobre temas tão 
diversos, a exemplo de: medicina, educação, moral, religião, comportamento, alimentação etc. 

O referido livro circulou em diferentes províncias durante o Oitocentos. Na Parahyba, o 
jornal O Governista Parahybano, na edição de maio de 1851, traz a seguinte publicação:  

 
Ao inspetor de administração das rendas mandando fornecer ao professor de primeiras 
letras de Pombal Francisco José da Rocha Formiga, quatorze lousas, [...], quatro 
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compêndios de Simão de Nantua, e dois pares de tinteiros. (O GOVERNISTA 
PARAHYBANO, 17/05/1851) 

 

 Na hemeroteca digital da Biblioteca Nacional, observamos a circulação desse livro em 
vários periódicos de diversas províncias, a exemplo do jornal pernambucano A Quotidiana 
Fidedigna, que se apresentava como um periódico político, moral, literário e noticioso, publicando 
em 1835 anúncio de venda do compêndio. Outros periódicos de Pernambuco, como O Olindense 
(1832), O Diário de Pernambuco (1840), A Época (1890), trazem anúncios sobre História de Simão de 
Nantua. O Diário de Pernambucode 1860 diz, inclusive, que o livro era usado em todas as escolas da 
província. Os jornais Semanário Maranhense(1868) e O Noticiador (1834), do Rio Grande do Sul, 
trazem trechos do referido livro. Já os jornais O Liberal do Pará (1887) e o Diário do Rio de Janeiro 
(1832), publicaram muitos anúncios de venda. São jornais de diversas províncias e de anos 
variados que mostram a circulação do compêndio em toda a nação durante o século XIX.  
 Sua circulação também se fez presente a partir da reprodução de algumas de suas 
passagens em outro livro de leitura bastante usado na Parahyba e em outras províncias, intitulado 
O Livro do Povo, de autoria do maranhense Antonio Marques Rodrigues. Em 1865, foi publicada a 
4ª edição da obra e consta a informação que o livro passou a ser adotado também nas escolas 
primárias da Parahyba do Norte e Piauí, a partir daquela data.Com 253 páginas, divididas em 14 
lições, a obra abordava assuntos diversos como: 1- Vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, 2 – O 
vigário, 3 – Fábulas, - 4 – O bom homem Ricardo, 5 – Quadrúpedes úteis I, 6 – O professor 
primário, 7 – Moral prática, 8 – Evangelho de Lavradores, 9 – Quadrúpedes úteis II, 10 – Simão 
de Nantua, 11 -  Máximas e sentenças, 12 – Da higiene, 13 – Receitas necessárias e 14 – O Brasil. 

Na Lição 10 intitulada “Simão de Nantua”, Rodrigues retirou passagens do livroque 
enfocam ensinamentos da ordem médica para compor o seu compêndio:“Entendeis que o asseio 
seja coisa dispendiosa? Por ventura custa dinheiro o ar que entra na vossa casa, ou a água com 
que lavais o vosso corpo, e os vossos móveis?” Com essa indagação, o autor passa a explicar a 
importância da manutenção da higiene da casa, dos móveis, do corpo, do ambiente em geral, 
elevando a necessidade da circulação de ar e da utilização da água. Para evitar doenças, a higiene 
deveria ser uma precaução natural e necessária. 
 Em Simão de Nantua ou o Mercador de Feiras (1867) saberes da ordem médica estão presentes 
de forma assídua em muitas passagens, mas em alguns capítulos, os ensinamentos são específicos, 
a exemplo do capítulo XIII intitulado “Simão de Nantua faz uma proclamação sobre as 
vantagens e história da vacina”. Ao falar sobre vacinação, conta a história da descoberta da vacina 
e, em seguida, conversa com uma mãe sobre os seus benefícios: “havendo estabelecimentos 
públicos para a vacinação, espereis que venham as bexigas naturais ameaçar a existência de vossos 
filhos?”. (JUSSIEU, 1867, p. 54) 

A varíola2 é uma doença infectocontagiosa viral que acometeu muitas pessoas na 
província e a vacinação contra essa doença não alcançou níveis desejados, tomando proporções 
epidêmicas em várias ocasiões, acometendo principalmente a população pobre. Na Parahyba do 
Norte, os relatórios dos presidentes trazem dados sobre vacinação. Em 1849, por exemplo, o 
presidente João Antonio de Vasconcellos apresentou os números do ano anterior, e neste foram 
vacinadas, na capital, 359 pessoas de ambos os sexos, entre livres e escravizados, já no interior, a 
vacinação não estava acontecendo, pois não teria havido remessa da nomeação dos vacinadores 
municipais, segundo João José InnocencioPoggi, comissário vacinador provincial. Nas 
estatísticas, não consta informação se as crianças estavam nesses números disponibilizados 
(PARAHYBA DO NORTE, Relatório, 1849, p. 19).  

                                                           
2Conforme Chalhoub (1996, p. 102), “a história do combate à varíola é a história da inoculação e, posteriormente, da 
vacina, e suas origens perdem-se na noite dos tempos. A ideia da inoculação do pus variólico originou-se 
provavelmente da crença, presente em tradições da medicina popular em várias partes do mundo desde a mais 
remota antiguidade, de que certas doenças poderiam ser evitadas através da aplicação de material similar à moléstia 
que se queria prevenir – tal aplicação poderia ser natural, ritualística, ou uma combinação de ambas as coisas, como 
ocorreu com frequência no caso da inoculação do pus variólico ou variolização.” 
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ParaChalhoub (1996), no início do século XIX, a obrigatoriedade da vacinação de 
crianças se fazia presente na Corte, e os pais ou responsáveis ficariam sujeitos a multa, caso 
desobedecessem. A recusa era grande entre crianças e adultos e, segundo o autor, décadas depois, 
a visita domiciliar passou a ser a principal estratégia dos higienistas para conseguir a propagação 
da vacinação.  

Laurent Pierre Jussieu segue em defesa da vacinação, falando da importância desta para a 
prevenção da varíola e para o não comprometimento das gerações futuras, pois “a população 
compromete a existência da geração nascente não vacinando” seus filhos e “alimentando um mal 
contagioso” (JUSSIEU, 1867, p. 55). Há uma clara preocupação com as crianças que não estão 
sendo vacinadas. Na Parahyba, uma série de legislações começaram a normatizar a vacinação 
entre as crianças para frequentarem a escola.No Regulamento Geral da Instrução, publicado em 
20 de janeiro de 1849, no item sobre Disciplina:Art. 9º- “Nenhum menino será admitido nas 
escolas sem que prove ter tido bexigas, ou sido vacinado. [...].” (PINHEIRO; CURY, 2004, p. 22-
23). Na teoria, a vacinação passou a ser um requisito para a admissão dos alunos e estes deveriam 
também provar não padecerem de moléstias contagiosas, como a varíola.  

Além do pré-requisito da vacinação, prescrito pelo Regulamento de 1849, a revista de 
asseio deveria ser feita diariamente. A higiene pessoal e o vestuário faziam parte da revista, os 
alunos deveriam frequentar as aulas limpos e bem vestidos. Em Simão de Nantua, o asseio foi o 
foco do capítulo XIX, “Simão de Nantua mostra a utilidade do asseio, e como até a gente mais 
pobre pode ser asseada”. Nessa passagem do livro, ao buscar abrigo em uma cabana por causa de 
uma tempestade, faz uma análise de um ambiente não higiênico: “não há nada pior do que 
respirar sempre um ar infecto”(JUSSIEU, 1867, p. 87). No século XIX, a medicina indicava, 
dentre os preceitos considerados higiênicos para qualquer edificação, a circulação de ar. Tal 
medida garantiria a renovação do ar e, consequentemente, a pureza no ambiente. Seguindoos 
passos de seus conselhos,também indica banhos e roupas limpas, para o asseio individual. Tais 
prescrições comungam com o que a legislação indicava para o ambiente escolar na província, e 
com a adoção desse compêndio no universo escolar, essas propostas, provavelmente, deveriam 
ser reforçadas com a leitura desse material. 

Jussieu salienta que a higiene é fundamental para a saúde das pessoas, assim, nos seus 
escritos, aconselha um ar renovado nos ambientes, uma casa arejada, sem umidade, com louças e 
móveis limpos, não esquecendo das pessoas que habitam o ambiente, que deveriam fazer a 
higiene corporal com banhos e usar vestes limpas. Para ele, “a miséria não pode desculpar a falta 
de asseio” (JUSSIEU, 1867, p. 87), pois água e ar existem em abundância. Nos trechos sobre 
saberes de natureza médico-higiênica, o autor traz como interlocutores indivíduos pobres, em 
uma associação direta entre pobreza e falta de asseio. 

Indicando regulamentações médicas para ambientes e indivíduos, Jussieu reforça o 
discurso que fazia parte da elite política na Parahyba do Norte naquele contexto. Como dito, 
essas falas estavam presentes na legislação vigente. No Regulamento da Instrução de 1860, por 
exemplo, permanece o requisito da vacinação e do não padecimento de moléstias contagiosas 
para admissão dos alunos, bem como a prescrição o ambiente escolar: 

 
Art. 15 – § 11 Contratar casas para as escolas [...] tendo atenção a que as casas sejam 
espaçosas, salubres e decentes. [...]. Art. 59 – Não serão admitidos a matrícula as 
escolas: § 1º Os meninos que padecerem de moléstias contagiosas; § 2º Os que não 
tiveram sido vacinados. [...]. Art. 62 – As casas, em que forem as escolas estabelecidas 
terão as proporções indispensáveis.(PINHEIRO; CURY, 2004, p. 26) 

 

As lições de Simão de Nantua, além de refletirem preocupações com o espaço físico de um 
ambiente, com a vacinação, a higiene pessoal, os perigos das enfermidades advindas com a falta 
de asseio, também atentam para a alimentação. Condenando a falta de equilíbrio na alimentação, 
o autor associa a saúde a moderação, visto que, para ele, “a gula é como outros vícios, isto é, 
encarrega-se de castigar aqueles que se deixam seduzir por ela” (JUSSIEU, 1867, p. 128). No 
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capítulo XXIX, a partir da história de dois jovens irmãos que são castigados por terem sido 
gulosos, o autor destaca a necessidade de não exagerar na alimentação. Na realidade, ao longo do 
livro, condena todo e qualquer excesso, seja na alimentação, nas bebidas alcoólicas, na preguiça 
ou na inveja. Há sempre uma associação em seus ensinamentos entre o que é considerado 
saudável e o que é visto como uma virtude. 

Em “Medicina de Simão de Nantua”, traz uma série de preceitos que apontam para a 
necessidade da população de praticar uma medicina preventiva. Nos seus princípios, deixa claro 
que todos podem buscar instruções para uma vida saudável, evitando qualquer vício, visto como 
“uma raça fecundíssima”, sendo “raro o que não possa gerar cem moléstias” (JUSSIEU, 1867, p. 
236). Nessa última parte do livro, retoma as discussões sobre asseio, salientando que que a sua 
falta “é também uma espécie de ferrugem que pode usar o corpo e alterar a saúde” (JUSSIEU, 
1867, p. 240). Apesar de fazer toda defesa de uma medicina preventiva a partir da adoção de 
hábitos considerados apropriados, hábitos que deveriam ser praticados a partir da instrução que 
cada um deveria adquirir sobre higiene, o autor não descarta a figura do médico, e diz que se 
precisar, “recorreis prontamente a um médico, capaz de vos curar”, mas faz um alerta: 
“desconfiai dos charlatães, que tem remédios para todas as moléstias”. (JUSSIEU, 1867, p. 241-
242) 

Tais discursosreiteraram, portanto, as discussões da época. Assim, centralizada pelo poder 
provincial, a instrução era vista como um caminho para a civilização, um instrumento capaz de 
fundar uma nova sociedade. Nesse projeto, a medicina continuou a intervir, falando em nome da 
ciência, ditando regras, racionalizando o espaço escolar para uma melhor ordenação dos alunos. 

Com uma linguagem clara, falando diretamente para a população pobre e condicionando 
a promoção da saúde apenas aos cuidados que essa população viesse a tomar consigo, atrelando o 
meio social ao meio natural, os ensinamentos contidos no livroHistória de Simão de Nantua ou o 
Mercador de Feiras (1867) condenavam a falta de asseio e indicavam meios para uma educação 
integral. Os ensinamentos veiculados no compêndio buscavam inculcar hábitos, modelar corpos 
e eliminar atitudes consideradas viciosas, tendo a infância como um dos seus alvos, mas não 
esquecendo a população como um todo.  

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

As normas de natureza médica estiveram presentes de forma mais enfática, na segunda 
metade do século XIX, na fabricação de uma concepção de educação escolar. Prescrições 
variadas são encontradas na legislação vigente, nos relatórios dos presidentes da Parahyba do 
Norte e dos diretores da Instrução Pública, e nas discussões e debates dos que defendiam uma 
educação escolar higiênica e higienizadora. Nesse percurso, a mensagem da higiene, indicada pela 
ordem médica, também esteve presente nos compêndios escolares adotados na província. 

No compêndio História de Simão de Nantua ou o Mercador de Feiras, vários preceitos da 
ordem médica estão presentes, como: a importância da vacinação,o perigo da falta de circulação 
de ar em ambientes fechados, a indicação da limpeza do corpo, a sugestão de uma alimentação 
moderada, diversificada e saudável, dentre outros. Assim sendo, os cuidados com alimentação, 
banho, repouso, vícios, formação moral, vacinação, indicam a amplitude do saber e da prática 
médica, que buscava articular, aspectos físicos, morais e intelectuais na formação de uma 
educação escolar. Todas as prescrições da ordem médica discutidas até aqui indicam a forte 
presença desse saber na constituição da educação escolar e, no final do Império, elas 
permaneceram como poderosas armas no combate ao que estivesse na contramão da almejada 
civilização. 
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O BREJO PARAIBANO NOS OITOCENTOS: ASPECTOS POLÍTICOSPARA UMA 
VIA DE COMUNICAÇÃO NA DÉCADA DE 1850 

     
José Hélio Oliveira de Melo1 

  
Resumo: A presente comunicação tem como objeto de análise o Brejo da Província da Parahyba 
do Norte durante a década de 1850. Essa pesquisa teve início em 2015, quando participei do 
PIBIC “A FINA FLOR PARAIBANA: A ELITE POLÍTICA E ECONÔMICA DO BREJO 
NO PERÍODO DE 1860 A1880”, sob orientação do professor Dr. Cristiano Luís Christillino. 
Na ocasião, estudamos as correspondências dos presidentes de Província da Parahyba do Norte, 
como também os relatórios apresentados à Assembleia Legislativa. Com essa pesquisa, 
percebemos uma grande preocupação em torno do Brejo paraibano, essa região concentrava a 
maior produção agrícola provincial, a lavoura de subsistência, sua produção dava conta de 
abastecer a província paraibana e as províncias vizinhas, a exemplo do Ceará, Rio Grande do 
Norte e, principalmente, Pernambuco, que comercializava parte da produção brejeira. A 
província pernambucana beneficiava-se dos impostos cobrados dos produtos oriundos do Brejo 
paraibano, pelo fato de a Paraíba não dispor de uma via de comunicação eficiente, capaz de 
fornecer segurança e agilidade no transporte das mercadorias até o porto de sua Capital.Junto à 
falta de boas condições nas vias de comunicações, os comerciantes atravessadores 
pernambucanos compravam as mercadorias brejeiras levando-as diretamente para Pernambuco. 
Portanto, o ponto central dessa pesquisa se deu em prol da construção e /ou melhoramentos de 
uma via de comunicação entre a Capital da Província paraibana com seu centro econômico, o 
Brejo, essa via de comunicação tinha por finalidade possibilitar que a produção brejeira fosse 
transportada até o porto da Capital da Província paraibana para lá ser comercializada a fim de 
aumentar os rendimentos provinciais. 
 
Palavras-chave: Brejo. Agricultura. Obras Públicas.  
 

O presente trabalho tem como objetivo discutir a importância econômica e social 
desempenhada pelo Brejo paraibano na segunda metade do século XIX, em especial na década de 
1850. No século XIX, a economia da província da Parahyba do Norte girava em torno da 
agricultura de subsistência (feijão, milho, farinha, rapadura etc.). Esta produção era responsável 
por alimentar a população provincial, abastecer o comércio local e também o comércio das 
províncias vizinhas, a exemplo de Ceará, Rio Grande do Norte e, principalmente, Pernambuco. 
Observamos, ainda, o espaço social desempenhado pelo Brejo no tocante a sua população e troca 
de experiências (mercadorias) frente a outras regiões da Província. 

A localização do Brejo paraibano é de fundamental importância para seu sucesso 
econômico, encontrando-se em uma região propícia para o cultivo de algumas culturas, por estar 
localizado nas terras úmidas do planalto da Borborema, a sudeste entre as cidades de Areia e 
Alagoa Nova, e Bananeiras a noroeste (MELLO, 2008). Atrelado a sua localização geográfica, seu 
clima lhe trazia grandes vantagens, o solo dessa região dispunha de abundância embarro 
vermelho,característica de terra rica em nutrientes que permitem condições favoráveis às práticas 

                                                           
1 Graduado em História pela Universidade Estadual da Paraíba. E-mail: heliooliveira809@gmail.com 
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agrícolas, além de possuir umidade trazida pelos ventos deslocados do Oceano Atlântico 
(FERNANDES, 2008). 

O que se planta (produz) no Brejo? 
O cultivo agrícola do Brejo vigorava em torno da policultura (agricultura) de subsistência, 

a exemplo de milho, feijão, farinha, rapadura, melaço, aguardente, dentre outros. No entanto, o 
cultivo desses produtos não se restringiu apenas ao século XIX. 

 
[...] o brejo sediou, desde o início, a economia aguardenteiro-rapadureira dos pequenos 
e numerosos engenhos, destinados à fabricação do aguardente de rapadura. [...] no 
brejo, também vigorava a policultura dos gêneros de subsistência e produção de fumo 
de corda (MELLO, 2008, p. 98). 
 

Percebemos que o Brejo foi importante para a província da Parahyba do Norte antes 
mesmo do século XIX. Entre o final do século XVIII e início do XIX, as atividades produtivas 
desenvolvidas nessa região foram de fundamental importância na manutenção da subsistência da 
província paraibana e de suas vizinhas (FERNANDES, 2008). Vemos também outras culturas 
sendo produzidas no Brejo, a exemplo do fumo de corda. O algodão também foi produzido por 
essa região e teve sua parcela de contribuição para a economia da província paraibana “embora a 
região não lhe fosse muito propicia” (GUEDES, 2006, p. 33). 

O Brejo serviu também de espaço social, uma vez que abrigava pessoas que buscavam em 
suas terras melhores meios de sobrevivência. A população brejeira, por assim dizer, ganhava 
reforços em tempos de crise, muitas vezes, por conta de períodos de longa estiagem. Esta, por 
sua vez, acabava submetendo os mais desprovidos a migrarem de sua região (sertão) na esperança 
de encontrar melhor forma de sobreviver nas terras do Brejo (FERNANDES, 2008). 

O Brejo ainda sediou um espaço de união entre as zonas produtoras2 da Paraíba. Trocas 
de mercadorias vindas do litoral e do sertão, exercendo, assim, um papel de união entre as zonas 
de produções existentes na província (MELLO, 2008). 

Dada a grande produção concentrada nessa região, o Brejo também comportava, em 
1850, a maior densidade populacional de pessoas livres e escravos da época, como nos mostram 
Espínola e Melo (2016). 

 
A população [...] da Villa de Bananeiras apontava para 22.100 pessoas (1.533 
escravizados), Enquanto na cidade D’Arêa, a população somava 20.552 livres (2.012 
escravizados). Na capital, tinha-se 9.034 pessoas (1.387 escravizados) [...]3 (p.416). 
 

O Brejo Paraibano estava bem povoado, essa demanda populacional reforça o prestígio 
econômico e social desempenhado por essa região para a província. Ficando, assim, conhecida 
como “o celeiro agrícola” (FERNANDES, 2008, p.22). Por ser o centro econômico provincial e 
o maior produtor da agricultura, a região necessita de uma vasta mão de obra, indispensável para 
manutenção e vitalidade das plantações. 

Contando com a maior densidade populacional da época e maior produção econômica, o 
Brejo também era responsável pela maior parcela de arrecadação em impostos provinciais. Em 
1851, como apontam Espínola e Melo (2016, p. 416), “Os rendimentos da Villa de Bananeiras 
(604$979) e da cidade de Arêa (1:844$233), juntos suprimiam aos rendimentos da Cidade da 
Parahyba (2:288$260)”.           

Economicamente e socialmente falando, o Brejo da província da Parahyba do Norte, na 
década de 1850, foi o carro-chefe da economia provincial. Mas, será que essa proeminência era 

                                                           
2 O termo “zona de produção” faz menção às regiões produtoras da Província. O litoral era responsável pelo plantio 
da cana-de-açúcar e seus derivados. O Sertão era o reduto de criação do gado e seus derivados. Ao Brejo cabia a 
produção da agricultura de subsistência. 
3Cf. XVII Encontro Estadual de História – ANPUH-PB. e-ISSN: 2359-2796, v. 17, n. 1, 2016. Disponível em: 
http://www.ufpb.br/evento/lti/ocs/index.php/xviieeh/xviieeh/paper/viewFile/3279/2706. Acesso em: 20 jun. 
2018. 

http://www.ufpb.br/evento/lti/ocs/index.php/xviieeh/xviieeh/paper/viewFile/3279/2706
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reconhecida? Será que essa região desfrutava de igualdade frente a Capital, no tocante a 
investimentos por parte do governo provincial? É o que vamos discutir a partir de agora. 

Tendo como relevância o poder econômico e social exercido pelo Brejo paraibano no 
século XIX, na década de 1850, seria normal que o mesmo desfrutasse de investimentos por 
parte do governo provincial, uma vez que o mesmo representava para a província a região que 
dava sustento para a província em forma de impostos.  

Espínola e Melo (ano) vão nos mostrar que não era bem assim. O Brejo saia em 
desvantagem frente a Capital. A Capital, mesmo contribuindo menos que o Brejo, recebia 
maiores investimentos que o resto da província. 

 
[...] em relação a esses dados é a concentração de obras nas localidades da primeira 
comarca. Quarenta e oito dessas obras (85,71%) foram destinadas para localidades da 
primeira Comarca, circunvizinhas à Cidade da Parahyba; quatro (7,14%) ficaram pela 
Segunda Comarca, mesmo número de obras que beneficiaram a Terceira Comarca. 
Distribuição extremamente desproporcional levando-se em conta a arrecadação4 (p. 
417). 
 

Essa passagem nos evidencia o descaso que o governo provincial mostrara para com o 
Brejo. Esse descaso acaba dificultando a arrecadação de impostos provinciais. A falta de 
investimentos no Brejo fez com que parte de sua produção fosse comercializada por 
Pernambuco, isso aconteceu principalmente porque não se tinha uma via de comunicação em 
boas condições que desse suporte (conforto) na locomoção dos produtos até o porto da Capital.  

Desde o século XVII a Parahyba mantinha uma produção regular de farinha, milho, 
açúcar... porém quase nada dessa produção era comercializada (exportada) pelo porto da capital, 
pois as mercadorias eram desviadas para Pernambuco. Fato que agravou o comércio provincial, o 
qual nessa época tinha como escoadouro o porto de Cabedelo. Mas, no porto da Parahyba era 
difícil a chegada de navios (ALVES, 1984). 

Fernandes (2008) nos mostra que o escoamento de parte da produção do Brejo via a 
província Pernambucana se deu por alguns motivos. Um deles foi a proximidade que o Brejo 
encontrava-se da bacia do Rio Mamanguape. Essa aproximação facilitou o transporte das 
mercadorias por esse rio até a cidade de Mamanguape, onde seria embarcada e levada para o 
porto do Recife.Outro motivo atrelado a esse desvio de mercadorias fica a cargo de comerciantes 
de grosso trato do Recife, que utilizavam de atravessadores na aquisição dos produtos oriundos 
do Brejo.  

Ao analisarmos os discursos dos presidentes de província nos Relatórios apresentados à 
Assembleia Legislativa Provincial da Parahyba do Norte, durante a década de 1850, percebemos 
que os mesmos tinham uma preocupação em torno do Brejo, principalmente no tocante aos 
produtos oriundos da agricultura. 

Essa preocupação dava-se pelo fato de grande parte dessa produção estar sendo desviada 
para a Província de Pernambuco e, assim, a Paraíba era prejudicada, pois a mesma perdia vultosa 
quantia em arrecadação de impostos.  

Melo (2017), ao analisar o processo de produção agrícola do Brejo, percebeu que os 
produtos oriundos do mesmo tinham dificuldades em chegar ao porto da Capital, devido ao fato 
de não haver investimentos suficientes em uma via de comunicação capaz de interligar esses 
centros.  

Sendo assim, durante a década de 1850, os presidentes que assumiram o governo 
provincial trataram como medida principal a construção de uma via de comunicação que ligasse a 
Capital ao Brejo, com o intuito de encurtar distância entre essas localidades, e, ao mesmo tempo, 
dar condições (conforto) necessárias para o escoamento dessa produção (MELO, 2017). 

                                                           
4Cf. XVII Encontro Estadual de História – ANPUH-PB. e-ISSN: 2359-2796, v. 17, n. 1, 2016. Disponível em: 
http://www.ufpb.br/evento/lti/ocs/index.php/xviieeh/xviieeh/paper/viewFile/3279/2706. Acesso em: 20 jun.  
2018. 

http://www.ufpb.br/evento/lti/ocs/index.php/xviieeh/xviieeh/paper/viewFile/3279/2706
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Gouvêa (2008) nos traz uma discussão segundo a qual os deputados fluminenses viram 
nas estradas de ferro daquela província a saída para o crescimento econômico. O rio de Janeiro, 
por sua vez, na década de 1850, teve o café como carro-chefe de sua economia, e os deputados 
viram a necessidade de construir ligações entre ferrovias e estradas entre as zonas produtoras 
desse grão visando diminuir o tempo gasto no processo de transporte e escoamento desse 
produto. Para isso, ocorreram debates em torno do estabelecimento de políticas de construção e 
melhoramentos dessas estradas (ferrovias).  

Na província da Parahyba do Norte, a preocupação com as estradas não seria diferente, 
embora nesta última o plano fosse voltado para as estradas de rodagem. A partir dos relatórios 
dos presidentes de província, notou-se uma preocupação para com este segmento da 
administração pública provincial durante a temporalidade aqui estudada. Atenção esta voltada 
para o desenvolvimento da província. Muito embora, sabendo-se da citação dos cofres 
provinciais que, por muitas vezes, não dispunha de segurança orçamentária para os 
empreendimentos que a província necessitava (MELO, 2017). 

Para estimular os rendimentos provinciais, “tentou através de uma estrada ligar a Capital 
ao Brejo, buscando estimular o aumento da importação pelo porto da Capital e 
conseqüentemente aumentar o enriquecimento da província” (MELO, 2017, p. 33). 

A ligação entre a Capital e o Brejo foi tida como prioridade para a província paraibana, 
sendo a mesma, em alguns casos, tratada como a principal obra a ser construída. 

 
[...]é minha opinião por hora não tratarmos de outras obras, que não seja a abertura da 
estrada [...] Para isso, a meu ver, deve a província concentrar todos os recursos, e a 
presidência seus esforços relativamente a obras publicas [...].5 
 

Assim, percebemos que os presidentes de província se atentaram ao problema que levava 
a um possível atraso econômico provincial, a má ligação entre a Capital e o Brejo. Esta percepção 
fez com que os mesmos tratassem deste contato como ponto primordial para o desenvolvimento 
provincial, o qual foi tratado com exclusividade, sendo prioridade sobre as demais obras, tendo 
em vista sua conclusão o mais rápido possível, para que assim os rendimentos provinciais 
pudessem aumentar. 

Uma vez que a estrada estivesse funcionando em perfeito estado, a porta de entrada dos 
produtos vindos do Brejo também merecia melhoramentos em sua estrutura. Essa porta de 
entrada seria o porto do Varadouro, local por onde as mercadorias chegariam à Capital, de onde 
poderiam ser exportadas para outras províncias, como serviriam também para alimentar o 
comércio interno da Capital (MELO, 2017). 

O Brejo paraibano teve destaque frente à economia provincial na década de 1850, mas o 
contato para com essa região vai além dos traços econômicos. Essa região também tinha seu 
poder político. Areia, por exemplo, era um forte reduto político. Dentre os acontecimentos da 
Revolta Praieira, em fins da década de 1840, na cidade de Areia residia Maximiano Lopes 
Machado, um dos principais membros do partido liberal da Parahyba, que deu guarita (apoio) a 
alguns revoltosos que fugiram da cidade de Recife após serem derrotados (ESPÍNOLA; 
MELO)6. 

O Brejo da província da Parahyba do Norte, na década de 1850, marcou a província no 
campo político, econômico e social. Percebemos que para esta região da província foram 
centradas as esperanças de dias melhores para a economia provincial, porém, para que isso 
acontecesse, era necessário ter uma via de comunicação eficiente ligando a Capital ao Brejo. Os 
presidentes que passaram pela administração provincial durante a temporalidade aqui estudada 

                                                           
5 Relatório apresentado à Assembleia Legislativa da Parahyba do Norte pelo presidente da província o Dr. Ambrózio 
Leitão da Cunha, em 02 de agosto de 1859, p. 28-29. 
6Cf. XVII Encontro Estadual de História – ANPUH-PB. e-ISSN: 2359-2796, v. 17, n. 1, 2016. Disponível em: 
http://www.ufpb.br/evento/lti/ocs/index.php/xviieeh/xviieeh/paper/viewFile/3279/2706. Acesso em: 20 jun. 
2018. 

http://www.ufpb.br/evento/lti/ocs/index.php/xviieeh/xviieeh/paper/viewFile/3279/2706
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deixaram suas parcelas de contribuições, no entanto, iniciou-se a década de 1850 e findou-se a 
mesma, e essa via de comunicação não teve encerramento, por assim dizer. Tudo indica que nas 
décadas seguintes esta discussão tenha continuado. Junto a necessidade de escoamento dos 
produtos de exportações, as vias de comunicações, ao agirem no campo social, facilitavam o 
contato entre as cidades, cidadãos... 

 
[...] assim como o índividuo, em cujas veias o sangue não circula adoece, e morre, assim 
também o povo que não tem communicações por onde as produções, e também as 
idéas se troquem, não póde ter vida: proporcionemos á província esses meios em que 
assenta a vida e a prosperidade dos Povos (p. 23)7 
 

Por fim, a economia paraibana tinha no Brejo o seu coração, e as vias de comunicações 
seriam as veias, responsáveis por transportar e fazer circular toda a fonte de riqueza da província. 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
ALVES, Luiz Nunes.História da Paraíba em verso. Fortaleza: BNB, 1984. 
 
ESPÍNOLA, André Felipe de Albuquerque; MELO, José Hélio Oliveira de. A fina flor da 
Paraíba imperial: as relações entre a elite politica e econômica da Província da Paraíba entre 1848 
e 1855. XVII Encontro Estadual de História – ANPUH-PB, e-ISSN: 2359-2796, v. 17, n. 1, 
2016. Disponível em: 
<http://www.ufpb.br/evento/lti/ocs/index.php/xviieeh/xviieeh/paper/viewFile/3279/2706>. 
Acesso em: 20 jun. 2018.  
 
FERNANDES, Ocione do Nascimento. A produção e a comercialização de mercadorias no 
Brejo da Parahyba do Norte (1793 – 1883). Dissertação de Mestrado em Geografia. 
UFPB/CCEN, 2008. 
 
GOUVÊA, Maria de Fátima. O império das províncias: Rio de Janeiro, 1822-1889. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 2008. 
 
GUEDES, Kaline Abrantes. O ouro branco abre caminhos: O algodão e a modernização do 
espaço urbano da cidade da Parahyba (1850-1924). Dissertação em Arquitetura e 
Urbanismo.UFRN, 2006. 
 
MELLO, José Octavio de. História da Paraíba. 11º Edição A União: João Pessoa Paraíba, 
2008. 
 
MELO, José Hélio Oliveira de. Relações de poder na Paraíba oitocentista: As obras públicas 
e o clientelismo político na década de 1850. Trabalho de conclusão de curso, Universidade 
Estadual da Paraíba, 2017. 
 
FONTES 
 
Provincial Presidential Reports (1830-1930): Paraíba. Disponível em: http://www-
apps.crl.edu/brazil/provincial.  
 

                                                           
7 Relatório apresentado ÀAssembleia Legislativa provincial da Parahyba do Norte pelo excelentíssimo presidente da 
província, o bacharel João Antonio Vasconcelos, em 1 de agosto de 1849, p. 23. Disponívelem:<http://www-
apps.crl.edu/brazil/provincial>. Acesso em: 20 jun.  2017. 

http://www.ufpb.br/evento/lti/ocs/index.php/xviieeh/xviieeh/paper/viewFile/3279/2706
http://www-apps.crl.edu/brazil/provincial
http://www-apps.crl.edu/brazil/provincial
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Relatório apresentado a Assembleia Legislativa Provincial da Parahyba do Norte pelo 
Execellentissimo Presidente da Província, o bacharel João Antonio de Vasconcelos, em 1 de 
agosto de 1849. Parahyba, typ. De José Rodrigues Costa, 1850. Disponível em: http://www-
apps.crl.edu/brazil/provincial. Acesso em:19 mai. 2017.  
 
Exposição 1850. Disponível em: http://www-apps.crl.edu/brazil/provincial. Acesso em:11 nov. 
2016. 
 
Exposição 1850. Disponível em: http://www-apps.crl.edu/brazil/provincial. Acesso em:11 nov. 
2016. 
 
Exposição 1850. Disponível em: http://www-apps.crl.edu/brazil/provincial. Acesso em:11 nov. 
2016. 
 
Relatório apresentado a Assembleia Legislativa Provincial da Parahyba do Norte pelo 
Execellentissimo Presidente da Província, o Coronel José Vicente de Amorim Bezerra, na 
abertura da sessão em 2 de agosto de 1850. Parahyba, typ. De José Rodrigues Costa, 1850. 
Disponível em: http://www-apps.crl.edu/brazil/provincial. Acesso em:11 nov. 2016. 
 
Exposição 1851. Disponível em: http://www-apps.crl.edu/brazil/provincial. Acesso em:11 nov. 
2016. 
 
Relatório apresentado a Assembleia Legislativa Provincial da Parahyba do Norte pelo 
excellentissimo Presidente da Província, o Dr. Antonio Coelho de Sá e Albuquerque, em 2 de 
agosto de 1851. Parahyba, Typ. De José Rodrigues da Costa, 1851. Disponível em: http://www-
apps.crl.edu/brazil/provincial. Acesso em:11 nov. 2016. 
 
Relatório apresentado a Assembleia Legislativa Provincial da Parahyba do Norte pelo 
excellentissimo presidente da Província, o dr. Antonio Coelho de Sá e Albuquerque em 3 de maio 
de 1852. Parahyba, Typ. De José Rodrigues da Costa, 1852. Disponível em: http://www-
apps.crl.edu/brazil/provincial. Acesso em:19 mar. 2017. 
 
Exposição 1853. Disponível em: http://www-apps.crl.edu/brazil/provincial. Acesso em: 11 nov. 
2016. 
 
Relatório apresentado a Assembleia Legislativa Provincial da Parahyba do Norte pelo 
execellentissimo Presidente da Província [sic] do Norte no acto de passar a administração da 
Província ao segundo vice-presidente, o excellentissimo senhor doutor Flavio Clementino da 
Silva Freire, em 29 de abril de 1853. Parahyba, Typ. De José Rodrigues da Costa, 1853. 
Disponível em: http://www-apps.crl.edu/brazil/provincial. Acesso em:11 nov. 2016. 
 
Relatório 1853. Disponível em: http://www-apps.crl.edu/brazil/provincial. Acesso em:11 nov. 
2016. 
 
Relatório 1853. Disponível em: http://www-apps.crl.edu/brazil/provincial. Acesso em: 11 nov. 
2016. 
 
Exposição 1854. Disponível em: http://www-apps.crl.edu/brazil/provincial. Acesso em:11 nov. 
2016. 
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Relatório apresentado a Assembleia Legislativa Provincial da Parahyba do Norte pelo 
execellentissimo presidente da Província , o dr. João Capistrano Bandeira de Mello, na abertura 
da sessão ordinária em 5 de maio de 1854. Parahyba, Typ. De José Rodrigues da Costa, 1854. 
Disponível em: http://www-apps.crl.edu/brazil/provincial. Acesso em:11 nov. 2016. 
 
Exposição 1855. Disponível em: http://www-apps.crl.edu/brazil/provincial. Acesso em:20 mar. 
2017. 
 
Exposição 1855. Disponível em: http://www-apps.crl.edu/brazil/provincial. Acesso em:20 mar. 
2017. 
 
Relatório apresentado a Assembleia Legislativa Provincial da Parahyba do Norte pelo 
excellentissimo vice-presidente, o dr. Flavio Clementino da Silva Freire, em 2 de outubro de 
1855. Parahyba, Typ. De José Rodrigues da Costa, 1855. Disponível em: http://www-
apps.crl.edu/brazil/provincial. Acesso em:20 mar. 2017. 
 
Falla recitada na abertura da Assembleia Legislativa da Parahyba do Norte pelo presidente da 
província, o doutor Antonio da Costa Pinto em 5 de agosto de 1856. Parahyba, Typ. De José 
Rodrigues da Costa, 1856. Disponível em: http://www-apps.crl.edu/brazil/provincial. Acesso 
em:13 mar. 2017. 
 
Exposição 1857. Disponível em: http://www-apps.crl.edu/brazil/provincial. Acesso em:01 abr. 
2017. 
 
Relatório apresentado na abertura da Assembleia Legislativa da Parahyba do Norte pelo vice-
presidente da província, o dr. Manoel Clementino Carneiro da Cunha, em 1 de gosto de 1857. 
Parahyba, Typ. De José Rodrihues da Costa, 1857. Disponível em: http://www-
apps.crl.edu/brazil/provincial. Acesso em:01 abr. 2017. 
 
Relatório apresentado a Assembleia Legislativa da Província da Parahyba do Norte em 20 de 
setembro de 1858 pelo presidente, Henrique de Beaurepaire Rohan. Parahyba, Typ. De José 
Rodrigues da Costa, 1858. Disponível em: http://www-apps.crl.edu/brazil/provincial. Acesso 
em:01 abr. 2017. 
 
Relatório 1859. Disponível em: http://www-apps.crl.edu/brazil/provincial. Acesso em:17 dez. 
2016. 
 
Relatório apresentado a Assembleia Legislativa da Província da Parahyba do Norte pelo 
presidente da província, o dr. Ambrozio Leitão da Cunha, em 2 de agosto de 1859. Parahyba, 
Typ. De José Rodrigues da Costa, 1859. Disponível em: http://www-
apps.crl.edu/brazil/provincial. Acesso em:17 dez. 2016. 
 
Relatório 1860. Disponível em: http://www-apps.crl.edu/brazil/provincial. Acesso em:24 mar. 
2017. 
 
Relatório apresentado a Assembleia Legislativa Provincial da Parahyba do Norte em 15 de junho 
de 1860 pelo presidente, dr. Luiz da Silva Nunes. Parahyba, Typ. De José Rodrigues da Costa, 
1860. Disponível em: http://www-apps.crl.edu/brazil/provincial. Acesso em:17 dez. 2016. 
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OS BANCOS E A QUESTÃO ECONÔMICA NA PARAÍBA NO SEGUNDO 
REINADO 

 
                                                              Maria das Graças de Almeida Rodrigues1 

                                                   Orientador: Cristiano Christillino2 
 

         A criação dos bancos envolve aspectos da economia brasileira que se revestem de 
características próprias em uma economia mercantilista. Nesse aspecto, o intuito desse trabalho é 
contextualizar a função dos bancos no Segundo Reinado a partir de uma perspectiva histórica da 
economia brasileira e de suas relações com as elites regionais. Através das relações comerciais e 
econômicas desse período, será evidenciado o peso do trabalho escravo nas lavouras e nas 
transações comerciais. A análise será feita a partir das relações das elites mercantis no Brasil, e a 
forma como a história dos bancos e a história do crédito perpassam pelas relações sociais e 
econômicas das Províncias e do poder local. Dessa forma, um breve registro sobre a criação do 
Banco do Brasil e seus desdobramentos serão expostos. O período de 1840 a 1860 será tratado a 
partir das relações formadas em virtude das divergências de interesses comerciais das províncias e 
a intervenção da Coroa para minimizar tais efeitos. 
 A relação intrínseca da economia brasileira com o tipo de sociedade elitista no Segundo 
Reinado e a obtenção de crédito para financiamentos de um mercado agrário podem ser 
estudadas do ponto de vista do sistema de produção escravista e das relações de poder advindas 
desse sistema.  Nesse sentido, a discussão sobre o Arcaísmo Como Projeto3 revela como a 
economia colonial tardia reproduziu um padrão de sociedade baseada em um capital mercantil, 
cujo excedente garantia a estabilidade de poder e controle efetivo de mercado consolidado pelo 
padrão que legitimava o Antigo Regime. 
 Nessas condições, o arcaísmo foi excludente por permitir que a concentração dos 
recursos evoluísse no sentido de abastecer o mercado externo, consolidando a estrutura social 
hierarquizada mobilizada pela circulação de bens, promovendo uma acentuada exclusão social em 
virtude dessa concentração. Portanto, a economia orientada na base escravista sustentava a 
estrutura agrária e monopoliza à riqueza e a distribuição de bens, ou seja, o mercantilismo 
inserido em um sistema arcaico de produção legitimava as relações de poder senhorial e 
escravista. 
  As discussões econômica e social assumem um caráter diferenciado na proposta de 
Fragoso e Florentino sobre essa dinâmica no sentido de promover uma reflexão diferenciada, 
relacionada a dinâmica do poder local e ao mesmo tempo ocupando espaço exportador no 
mercado da Metrópole. As desigualdades regionais ficavam evidentes nesse sistema que 
movimentava as transações de exportação, a exemplo do café, atendendo as reivindicações dos 
seletos grupos de produtores para favorecer os interesses dessa classe senhorial.  

                                                           
1 Estudante de Graduação em História pela Universidade Estadual da Paraíba (UEPB). Projeto de Iniciação 
Científica (PIBIC) 
2 Professor Doutor da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) 
3 FRAGOSO, João; FLORENTINO, Manolo: O arcaísmo como projeto: mercado atlântico, sociedade agrária 
e elite mercantil em uma economia colonial tardia: Rio de Janeiro, c. 1790-c.1840. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2001. 
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 As relações comerciais que estimulavam a economia agrária traduziam a importância 
política para além das questões econômicas, evidenciando essa política acima dos interesses 
econômicos, imbricados pelos mesmos interesses.   Portanto, a economia agrária revela a 
importância de reconhecer uma interpretação além das questões econômicas práticas que 
defendiam uma política de exportação cafeeira e, portanto, restrita à política imperial e propícia a 
promover a desigualdade social. 
 Uma sociedade mercantil baseada na produção de excedente em uma economia agrária 
perpassa por uma reflexão das condições históricas que podem advir dessas relações. O Brasil 
estava inserido no mercado de produção agrícola, portanto a economia de subsistência era a base 
da produção interna, em uma sociedade de mão de obra barata e produção de excedentes. 
  A produção interna apresentava certa autonomia de mercado em virtude do seu caráter 
de produção primária e abastecia de forma satisfatória esse mercado. Existia uma produção 
interna de excedente que tanto podia movimentar essa economia em tempos de crise 
internacional como também concentrar os efeitos econômicos favoráveis nas mãos da elite 
promovendo o enriquecimento e fortalecendo o poder. Esse processo só era viável no cenário 
brasileiro em virtude da política praticada pelo mercado atlântico e pela empresa escravista.  
 A complexa prática aristocrática do pensamento elitista promoveu uma estabilidade que 
se revestia de legitimidade para reproduzir as condições de mercado externo, mas com poder de 
barganha para investir no mercado interno, tendo em vista o favorecimento da mão de obra 
escrava a baixo custo de produção. 

A mão de obra escrava era amplamente usada no Brasil na economia agrária para 
subsidiar a plantation, ao mesmo tempo evidenciando o caráter de desigualdade que foi se 
estabelecendo a partir dessas práticas. O fortalecimento de um pequeno grupo de elite senhorial 
foi se formando junto a comerciantes que atuavam no mercado atlântico, por volta do século 
XVII, na praça do Rio, promovendo um mercado incipiente de acumulação que se fortaleceu 
como grande centro no século XIX no interior dessa mesma política de privilégios. Assim, as 
elites fluminenses foram se formando pelos descendentes dos conquistadores quinhentistas que 
ocupavam os principais cargos políticos e administrativos, privilegiados pelas condições da 
economia colonial: 

A formação da primeira elite senhorial fez-se pelo controle de cargos políticos e 
administrativos e por meio de estreitas alianças (inclusive matrimonias), do que 
resultava a apropriação de parte substantiva da riqueza social em detrimento do restante 
da sociedade. Em suma, tal elite formou-se mediante a atuação em um “mercado 
imperfeito” – i.e., não regulado pela oferta e a procura, mas sim por privilégios obtidos 
na esfera da política (FRAGOSO e FLORENTINO, 2001, p.66). 4  

 

O colonialismo tardio aponta para algumas questões que vão diferenciar o ponto central 
da escravidão e a relação do mercado de crédito e da acumulação e circulação de mercadorias, 
caracterizados por um sistema mercantilista de produção. Por relações de mercado entende-se 
todo um conglomerado político, econômico e social interno e externo de que o Brasil participava 
como agente promotor entre Colônias e Metrópoles. O comércio ultramar fortaleceu esses laços 
de dependência, principalmente no tráfico de escravos e na flexibilidade de sustentar essa prática, 
mesmo com a proibição do tráfico a partir de 1831: “(...) na segunda metade da década de 1840, o 
ingresso de africanos no Brasil atingiria números recordes, apesar de toda a vigilância inglesa.”5 
(KUNIOCHI, 2016, p.206). 

As relações que se formaram a partir do incremento da chegada de escravos 
compreendem o período da produção cafeeira no Sudeste e da produção de açúcar, fumo e 
algodão no Nordeste, porém evidenciava uma participação inglesa no financiamento do tráfico, 

                                                           
4 FRAGOSO e FLORENTINO, 2001, p.66 
5 KUNIOCHI, Marcia Naomi. Crédito e tráfico: ingleses e americanos no negócio de escravos. In: GUIMARÃES, 
Carlos Gabriel; SARAIVA, Luiz Fernando (org.): CRÉDITO & DESCRÉDITO Relações Sociais de 
Empréstimos na América – Séculos XVIII ao XX. Niterói/RJ, Eduff, 2018. 
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cujo interesse residia em oferecer crédito a longo prazo no intuito de promover a inserção de 
comerciantes portugueses e luso-brasileiros no comércio de escravos.  Nesse contexto, fica 
evidente como a elite se relacionava com os credores ingleses. A participação do capital inglês e o 
crédito oriundo das manufaturas garantiam esse mercado atlântico e o retorno dos capitais 
investidos. 

As análises de mercado de escravos e as relações comerciais apontam para uma lógica de 
influências revestidas de interesse de uma pequena elite conservadora, na política que assegurava 
o modelo econômico vigente. Esse padrão de unidade foi consolidado pela antecipação da 
coroação de Dom Pedro II ao trono, com o Regresso Conservador, motivado pela instabilidade 
política que se estabeleceu durante as Regências, estabelecendo a unidade política necessária ao 
retorno da ordem ameaçada pelos movimentos e revoltas contrários ao fim da monarquia6. 

 A centralização de poder reforçava o projeto político e econômico e desestabilizava 
qualquer intenção de ameaça à unificação da elite imperial. É, portanto, válido considerar a que a 
economia brasileira imperial foi marcada pela unidade e por uma base política que ao mesmo 
tempo assegurava essa unidade. O período que vai de 1841 a 1864 representa uma fase 
importante para a consolidação da monarquia no Brasil. Assim, a Coroação de Dom Pedro II 
repercutiu como um evento grandioso no intuito de transformar a figura do então adolescente 
Pedro em soberano, cujas atitudes demonstrassem maturidade para o exercício da função de 
Imperador.  

O significado simbólico da cerimônia alcançou seus objetivos conciliando interesses dos 
partidos conservadores e liberais, traço marcante do seu governo que atuou com alternância de 
poderes entre esses partidos, promovendo à continuidade do regime monárquico e dos 
privilégios dos latifundiários e governando dentro de um projeto de unidade. Entretanto, as 
questões da escravidão foram amplamente discutidas e avaliadas durante o período do Segundo 
Reinado, principalmente porque a Inglaterra com quem o Brasil mantinha fortes relações 
comerciais exigia o fim do tráfico de escravos. 

O governo enfrentou forte oposição externa ao regime escravocrata, mas os mecanismos 
que envolviam esse tipo de mão de obra, aliado a um considerável retorno, sustentou a economia 
do país entre os anos 1841 e 1850, mesmo com a extinção oficial do tráfico e as exportações em 
alta no período, o que significa dizer que uma das formas de mão de obra mais criticada nos 
países “desenvolvidos” da época sustentava um modelo de sociedade brasileira e uma 
considerável prosperidade nos negócios internos e externos7. A ambivalência desse contexto 
evidenciava intensa relação com os interesses e a mobilidade do crédito concedido para atenuar 
os déficits da Coroa quando lhe faltavam recursos e as discrepâncias de interesses no perfil das 
províncias e no poder local. 

Um exemplo dessa prosperidade pode ser atribuído ao que as autoras Schwarcz e Starling8 
consideram a importância da Coração antecipada de Dom Pedro II para situar o Brasil como uma 
Nação nos trópicos. A relevância desse entendimento reside na evolução financeira desse período 
(1845) com a alta do café nos mercados estrangeiros, proporcionando um significativo 
crescimento econômico e novas alternativas ao trabalho escravo, através da imigração de 
trabalhadores europeus, em virtude da Lei da Terras e a extinção do tráfico (1850). O objetivo era 
substituir uma mão de obra que passava a custar mais caro aos cofres públicos. A participação 
brasileira no mercado de imigração foi discreta por fatores relacionados à dificuldade na aquisição 
de terras e inexistência de modernização nas áreas produtivas9. 

                                                           
6 CARVALHO, José Murilo de: A construção da ordem: a elite política imperial. Teatro de Sombra: a política 
imperial. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. 
7 MAMIGONIAN, Beatriz Gallotti. Africanos Livres: a abolição do tráfico de escravos no Brasil. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2017. 
8 SCHWARCZ, Lilia Moritz; STARLING, Heloisa M. Brasil: uma biografia. 1ª ed. São Paulo, Companhia das 
Letras, 2015. 
9 CARVALHO, op. cit, p. 331 a 334. 
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Outros fatores inibiram a imigração de estrangeiros, principalmente aqueles relacionados 
as promessas não cumpridas de doações de pequenas propriedades feitas por particulares, o que 
na prática não funcionou. Ao contrário, os imigrantes tinham que trabalhar para devolver os 
investimentos o que ocasionou muitas revoltas em propriedades. O governo assumiu o 
financiamento dos imigrantes a partir do final dos anos sessenta, período que coincide com as 
tentativas de branquear a população como efeitos das ideias científicas de promover uma raça 
branca pura. 

 Nesse sentido, o Segundo Reinado foi um período de mudanças consideráveis para o 
Brasil, especialmente para a cidade fluminense que alterou sua paisagem e refinou hábitos da 
população. Essas mudanças repercutiram nos setores públicos e privados, privilegiando a elite 
fluminense, cuja ascensão social estava relacionada a um favorável período da economia e 
inerente aos costumes europeus, porém sempre sob a sombra da escravidão, ou seja, o caminho 
inverso do real sentido de desenvolvimento10. 

No Brasil do século XIX, a década de 1840, conhecida como a Era Mauá movimentava o 
crédito bancário em uma economia de dependência com o mercado externo, em especial com a 
Inglaterra, disponibilizando recursos para o tráfico de escravos, cujos mercadores coexistiam 
nesse sistema de oferta de crédito para a mão de obra escrava. As inovações copiadas do mercado 
europeu registravam incentivos comerciais para a exportação do café e financiava a mão de obra 
escrava utilizada nessa produção. Assim, foram realizadas as operações comerciais reguladas pelas 
Reformas Institucionais e a Organização Bancária promovendo a praça do Rio de janeiro como 
Metrópole do Estado Imperial11. 

As considerações sobre à atuação dos bancos na economia brasileira privilegia a Era Mauá 
por conta da historiografia que envolvem os aspectos da questão do crédito no Brasil comumente 
direcionado para uma política de interesses dos grandes produtores, mercadores de escravos e 
comerciantes bem-sucedidos. As operações de desconto eram uma das principais práticas 
adotadas pelo banco, além do seu papel de órgão emissor. Os financiamentos eram obtidos para 
a grande lavoura. Os maiores entraves consistiam nas garantias para lastrear os empréstimos em 
uma economia exclusivamente agrária. Portanto, as operações bancárias sustentavam uma 
economia de dependência do mercado externo e para cobrir os déficits do governo.   

A oferta de crédito revestida de garantias era insuficiente em um mercado cujas 
transações comerciais evidenciavam contradições no modelo econômico, motivado pela 
inexistência de leis que garantissem crédito a agricultura e preservassem as propriedades como 
garantias hipotecárias na concessão do crédito. Irineu Evangelista de Sousa, conhecido como o 
Barão de Mauá conciliou a presença dos bancos ingleses na economia brasileira, através de sua 
atuação como industrial e banqueiro. Ele organizou o sistema bancário no modelo dos bancos 
ingleses, com quem tinha negócios e nesse período surgiram os dois primeiros bancos privados 
no Brasil:  

Na década de 1840 foram fundados os dois primeiros bancos privados do país, um na 
Bahia e outro no Rio de Janeiro. Era quase nada numa época em que os bancos se 
contavam aos milhares na Inglaterra e nos Estados Unidos, mas não deixava de ser um 
sinal de que a elevação das tarifas deu alento aos negócios (CALDEIRA, 2017, p.256)12 

 

As mudanças nas condições da cobrança de alíquota sobre determinados produtos, 
conhecida como Reforma Tarifária de 1844, resultaram no aquecimento de mercado melhorando a 
arrecadação de tributos para o governo:  

 
A Reforma Tarifária de 1844 (decreto nº 376, de 12 de agosto de 1844) ficou conhecida na 
história brasileira como a Tarifa Alves Branco, em virtude do aumento da tarifa sobre 

                                                           
10 GUIMARÃES, Carlos Gabriel. A presença inglesa nas finanças e no comércio no Brasil Imperial: os casos 
da sociedade bancaria Mauá, MacGregor & co. (1854-1866) e da firma inglesa Samuel Phillips & co. (1808-
1840). São Paulo: Alameda, 2012.   
11 GUIMARÃES, op. cit, p.63. 
12 CALDEIRA, 2017, p.256 
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as importações de determinados produtos em 30%, no período em que Manuel Alves 
Branco, futuro Visconde de Caravelas, foi ministro da fazenda (02/02/1844 a 
02/05/1846) (GUIMARÃES, p,65)13. 
 

O autor Carlos Gabriel Guimarães mostra a importância da relação das Reformas 
institucionais e a Organização Bancária sob o ponto do de vista da Reforma Tarifária de 1844, 
que associadas à criação do Código Comercial, a Lei das Terras e o Fim do Tráfico de Escravos 
(1850), promoveram a “(...)montagem do próprio Estado Imperial num período de grandes 
transformações externas, como a expansão do capitalismo em meados do século XIX 
(GUIMARÃES, 2012, p.64)14. Ainda sobre a Reforma Tarifária de 1844 é legítimo afirmar que tal 
medida visava equilibrar o déficit do governo em relação as finanças e ao mesmo tempo obter 
uma elevação de determinadas tarifas sobre alguns produtos importados. 

Em contrapartida, as medidas tarifárias sempre geraram controvérsias entre historiadores 
pelo fato de que o Brasil tinha como principal economia a agricultura e nesse período da História 
(1840-1860), tínhamos uma sociedade escravista, cujo polo comercial do Rio de Janeiro 
movimentava essa economia promovendo as diferenças regionais significando um caráter 
discriminatório a partir de uma elite de caráter arcaizante. 
 A modernidade e o arcaísmo se contrapõem no modelo de sociedade brasileira que 
alternavam lideranças políticas com os mesmos objetivos de obter concessões para governar em 
suas províncias. A marca dos interesses pessoais acima do interesse do Brasil Império evidenciava 
o quanto o modelo primitivo de exploração humana promovia a engrenagem de uma política 
representada pela elite do Império.  

Nesse cenário, no período conhecido como a Era Mauá (1840), a economia brasileira se 
reconhecia através da homogeneização dos partidos, fortalecidos pela unidade de uma política 
centrada na figura do Imperador, cujas consequências se reverberava na vida política e econômica 
da província do Rio de Janeiro, como sede do Império. O sentido de “Nação dos Trópicos” é 
por definição a tentativa de criar uma imagem externa de progresso ao mesmo tempo em que a 
realidade interna se configurava por extremas desigualdades e por um regime de escravidão15. 

As relações comerciais que se estabeleceram no Segundo Reinado sob o ponto de vista da 
mão de obra escrava promoveu os conflitos nas províncias do Norte Agrário e da região Sudeste. 
Tanto o apogeu do açúcar quanto a produção cafeeira despertaram disputas regionais 
relacionadas ao mercado de escravos. Isso implica dizer que existia um sentido de 
desmerecimento em relação as Províncias do Norte. A mão de obra escrava foi amplamente 
utilizada no Norte agrário, mas a medida em que a produção cafeeira recebe o status de economia 
dominante, aquecendo o mercado brasileiro de exportação as divergências regionais se acentuam: 

 
O tráfico interprovincial de escravos proporciona o mais antigo dos motivos de disputa 
entre a grande lavoura do norte e do sul do Império. As divergências nesta matéria 
remontam ao projeto apresentado à Câmara dos Deputados em 1854 por João 
Maurício Wanderley, futuro barão de Cotegipe. Mesmo então, o comércio inter-
regional não constituía novidade, e já havia, no século anterior, florescido ou definhado 
segundo as flutuações na fortuna relativa do norte e do sul (MELO, 1984, p.28)16.   
 

 As relações comerciais das províncias em relação a mão de obra escrava evidenciavam a 
base de sustentação da economia brasileira e suas distorções. A economia se sustentava pela mão 
de obra escrava e a alternância do mercado supridor dos produtos exportados pelo Brasil em alta 
ditava as regras. O então projeto apresentado por João Maurício Wanderley à Câmara, em 1854 
proibindo o tráfico interprovincial foi rejeitado, em virtude do cumprimento das leis do mercado 
externo e da condição de dependência do trabalhador escravo no Sul do país. A economia interna 

                                                           
13 GUIMARÃES, op. cit, p.65 
14 GUIMARÃES, op. cit, p.64 
15 SWUARCZ e STARLING, op. cit, p.275 
16 MELLO, Evaldo Cabral de. O Norte agrário e o Império: 1871-1889. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984. 
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e externa determinava a engrenagem da produção. O Norte após o declínio do açúcar e a 
ascensão do ouro nas Minas perdera um considerável espaço de mercado, agravado pela ascensão 
do café. Entretanto por questões demográficas possuía um contingente elevado de mão de obra, 
em parte motivada pela ocupação territorial, portanto após a proibição do tráfico conseguia 
atenuar os efeitos da redução de mão de obra escrava com a grande massa da população pobre 
livre que em épocas de crise consistia em mão de obra barata. 
 As maiores dificuldades enfrentadas pela lavoura do Norte referem-se à falta de 
assistência creditícia do governo Imperial nos momentos de crise, em especial de auxílio a 
lavoura. Faltavam investimentos para suprir as baixas de mercado, investimentos em 
equipamentos para elevar o nível de produção e suprir eventuais perdas. No contexto de 
infraestrutura se fazia necessário uma revisão de processos de escoamento do produto em 
melhores condições e uma política de preços lastreada em incentivos do governo ao crédito 
agrícola sob melhoria nas condições tarifárias. Os esforços concentrados da bancada ruralista do 
Norte não encontravam apoio em suas reivindicações quanto a essas medidas, enquanto as 
diferenças do protecionismo sulista face aos interesses de mercado culminava em políticas 
partidárias, cuja representação do mercado exportador justificava o debate em prol de uma ação 
política em defesa da grande lavoura. 

 
Para resumir, enquanto a redução de impostos constituía um mecanismo automático e 
imparcial que aproveitaria a todos os produtores do setor da grande lavoura a que fosse 
concedida, o crédito hipotecário era seletivo e elitista, beneficiando uma minoria de 
agricultores, privilegiada de acordo com os critérios de patronato político então 
imperantes17 (MELO, 1984, p. 97). 

 

As relações que se formaram nas elites regionais apontam para a influência direta da 
participação dos bancos nesse período, em especial do Banco do Brasil. Uma breve história dessa 
Instituição é de fundamental importância para à compreensão da dinâmica da concessão do 
crédito nas disputas regionais e seus desdobramentos.  

A criação do Banco do Brasil foi em 1808, conforme Alvará de Rodrigo Coutinho, com a 
chegada da Família Real para o Rio de Janeiro. A mudança da Corte implicava na elevação das 
finanças públicas e as principais funções do banco na Colônia resumiam-se as necessidades de 
financiamento do setor público, para as transações comerciais. Funcionava para serviços de 
depósitos, desconto de letras de câmbio, cobrança, empréstimos e emissão de moeda e 
caracteriza-se como opção de liquidez nas transações comerciais: 

 
O Banco do Brasil nasceu para ajudar o Estado a financiar suas despesas, mas 
inicialmente era o Estado quem deveria ajudar o banco a se erguer. E essa não seria 
uma tarefa fácil. Embora estabelecido pelo Alvará de 12 de outubro de 1808, o banco 
só iniciou suas operações no final do ano seguinte. A razão de tanta demora eram que 
os estatutos previam a integralização de um capital mínimo de 100:000$ para que o 
banco pudesse entrar em funcionamento, o que só aconteceria pouco mais de um ano 
depois de expedido o alvará18 (GAMBI, 2015, p. 44). 

 
O primeiro Banco do Brasil durante sua existência provocou a desconfiança das pessoas e 

nos momentos de crises financeiras foi responsável pelo descrédito de deputados por esse 
sistema bancário. Isso implica dizer que a política protecionista do governo Imperial 
comprometia a liquidez de mercado por emissões acima da sua capacidade. Entrou em processo 
de liquidação em 1829. 

 Em linhas gerais, a criação do Banco do Brasil de Mauá (1851-1853), fortaleceu a política 
do governo e assegurou a continuidade dos objetivos de centralização  a partir da Reforma 

                                                           
17 MELLO, op. cit, p.97 
18 GAMBI, Thiago F. Rosado. O banco da Ordem: política e finanças no Império brasileiro (1853-1866). 1ª ed. 
São Paulo: Alameda, 2015. 
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Bancária de 1853, permitindo sua fusão com o então Banco Comercial do Rio de Janeiro e 
originando um novo Banco do Brasil. As políticas que norteavam seus estatutos objetivavam o 
controle mais eficiente das políticas de crédito, minimizando a concorrência e a elevação das 
taxas de juros. O governo precisava de um banco emissor vinculado ao Estado Imperial: 

 
  Analisando o Relatório do Ministério da Fazenda de 1852, o ministro Joaquim José 

Rodrigues Torres reafirmava sua posição favorável a criação de um banco emissor 
ligado ao Estado. Nesse relatório ficou evidente que o ministro reconhecia a 
importância dos bancos privados, como já tinha ressaltado no Relatório de 1850, só que 
chegou o momento de se criar um banco emissor capaz de controlar as emissões, 
principalmente no tocante ao estoque do papel-moeda19. (GUIMARÃES, 2012, p.124).  

 
 O equilíbrio das emissões por um único banco significava estabilizar o mercado, 
principalmente sob o controle do governo. A presença de bancos privados, em especial o Banco 
Comercial do Rio de Janeiro, como emissores prejudicavam o meio circulante e não sanava os 
estoques de uma economia que para além das questões do papel-moeda deveria ser centralizada 
pelo Estado a fim de minimizar a concorrência e a crise pela política de emissão dos bancos 
privados. 

Nesse sentido, as discussões sobre o crédito e o Banco do Brasil tem o sentido de 
contextualizar a forma de concessão de empréstimos na economia no Segundo Reinado 
evidenciando a intenção do Império em promover o mercado com uma política de centralização 
de recursos, na praça do Rio de Janeiro, fomentando empréstimos por intermediários financeiros 
e não diretamente a lavoura e promovendo o controle de suas operações com uma política de 
centralização da emissão bancária, consolidada em 1860, com o retorno definitivo à unidade 
bancária, em virtude da grande lavoura cafeeira. 
 A presença do Banco do Brasil desde sua criação reforçou a desigualdade das províncias 
regionais em virtude dos interesses de mercado voltados para as províncias do Centro Sul. Esse 
quadro era agravado pela intervenção direta do governo no banco. As decisões perpassavam 
sempre por uma política de interesses que refletia o desequilíbrio entre as províncias, cuja 
convergência de interesses só se mantinha à custa da unidade de um Governo Monárquico. A 
medida que as relações comerciais foram se desenvolvendo com o mercado externo e as grandes 
fortunas, a exemplo de Irineu Evangelista (Barão de Mauá), foram se estreitando, as necessidades 
de um banco emissor atrelado ao sistema econômico. Era fundamental para estabelecer a ordem 
na política e nas finanças do Império, entretanto, não existia uma política que lastreasse a emissão 
e a concessão de crédito de maneira a equilibrar e sanar os déficits das lavouras. 
 As lavouras do norte sofriam com as ineficientes medidas de crédito hipotecário, por 
insuficiência de investimentos que melhorasse a produção e o retorno de capitais e o modelo 
econômico de dependência entre o Império, as elites regionais e o papel dos bancos, em especial 
o Banco do Brasil, legitimava a desigualdade e o desequilíbrio e evidenciava a elevação de 
circulação da moeda para atender as demandas da euforia econômica do Rio de Janeiro no início 
dos anos cinquenta20. 
 Portanto, o período de 1840 a 1860 foi um período em que a política monetária brasileira 
vivenciou mudanças significativas no seu sistema econômico em virtude do retorno de uma 
unidade reconhecida pela antecipação da coroação de Dom Pedro II. O caráter de uma economia 
escravista configurou as relações que se estabeleceram entre governo e o poder local. Grande 
parte das disputas que nortearam esse período estão relacionados a concessão do crédito e a 
forma como o sistema bancário estava imbricado nessa política interna e externa para privilegiar 
regiões que coincidissem com os interesses dessas elites. Soma-se a essas questões o modelo de 
sociedade arcaica, dependente da mão de obra escrava e do mercado exportador e de um projeto 

                                                           
19 GUIMARÃES, op. cit, p.124 
20 MELLO, op. cit, p.95 a 98 
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político que previa a criação de um banco nacional provedor que pudesse atender as necessidades 
de um Estado construído sob as bases das desigualdades de interesses.   
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 O conteúdo apresentado nesse trabalho mostrou de forma breve algumas considerações 
sobre a economia no Segundo Reinado e o papel dos bancos em uma perspectiva de sociedade 
agrária. Nesse entendimento, um breve estudo das relações sociais foi evidenciado para destacar a 
importância do ele entre sociedade, mão de obra escrava e política imperial. O período de 1840 a 
1860 vivenciou mudanças significativas no sistema econômico bancário e fortaleceu as relações 
de poder, em virtude da íntima relação das elites regionais com o poder local. Grande parte das 
disputas desse período estão relacionadas a concessão do crédito e a forma como o sistema 
bancário estava vinculado a política interna e externa.  
 O caráter de uma economia escravista configurou as relações que se estabeleceram entre 
o governo e o poder local. Grande parte das disputas que nortearam esse período estão 
relacionadas aos interesses do sistema bancário e sua atuação na economia de forma restritiva 
através de operações de depósitos, descontos e emissões em benefício da política externa e 
interna para privilegiar regiões que direcionassem os interesses das elites. Soma-se a essas 
questões o modelo de sociedade arcaica, dependente da mão de obra escrava e de um projeto 
político que previa a criação de um novo banco nacional provedor que pudesse atender as 
necessidades de um Estado construído sob as bases das desigualdades. 
 Portanto, o sistema bancário acomodou-se aos interesses de uma economia baseada na 
centralização de operações bancárias como forma de assegurar o modelo econômico e 
consequentemente ampliar o poder do governo através das alianças partidárias que se formaram e 
das garantias que atendiam esse modelo, atuando como agentes de crédito. Nesse sentido, 
podemos considerar que durante o Segundo Reinado a presença dos bancos, em especial do 
Banco do Brasil influenciaram diretamente o modelo econômico e asseguraram a base das 
relações sociais desse período.  
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REDES DE SOCIABILIDADES FAMILIARES: ATUAÇÃO DE TRÊS GERAÇÕES 
DE HOMENS NO FUNCIONALISMO PÚBLICO DO BRASIL AO LONGO DO 

SÉCULO XIX E INÍCIO DO XX 
 

Julio César Pereira dos Santos1 
 
Resumo: Neste artigo, analisamos a trajetória de uma família no funcionalismo público no Brasil 
nos Oitocentos e início dos Novecentos. Dentre os estudados, temos Christiano César (avô), 
Dulcídio César (pai) e Elyseu César (filho). O corpus documental deste estudo é composto por 
jornais, periódicos e revistas da Academia Paraibana de Letras. Metodologicamente, o trabalho 
baseou-se na perspectiva da micro-história, partindo de análises do micro para o macro, inserindo 
os três sujeitos nos contextos que viveram e atuaram. Em suma, mostraremos a partir deles, 
como as redes de sociabilidades dessa família refletiam de geração para geração, cabendo ao 
próximo expandir seus acessos. Essa família não era de membros das elites dominantes, mas sim, 
de sujeitos que souberam se articular socialmente, aliando-se aos setores influentes. Os cargos 
que avô, pai e filho acumularam ao longo de suas vidas, foram conseguidos por meio de 
indicações ou influencias políticas.  
 
Palavras-chave: trajetórias familiares; funcionalismo público; redes de sociabilidades; 

 
INTRODUÇÃO 

 
A família que escolhemos analisar era de origem paraibana, mas com atuação em diversos 

estados do Brasil oitocentista, como também novecentista. As três gerações de homens da família 
eram compostas por Christiano César, Dulcídio César e Elyseu César que nasceram na capital da 
província da Parahyba do Norte e atuaram em cargos públicos que requeriam certas conexões 
com os membros mais influentes, politicamente e economicamente da Paraíba.  

O funcionalismo público, tanto no século XIX, tal como na Primeira República, seria a 
oportunidade almejada por muitos jovens e homens. O clientelismo esteve ligado diretamente a 
essas nomeações para cargos públicos no Brasil durante longos anos. A relação de troca de 
favores e dependência mútua criava um ambiente em que ser funcionário público consistia numa 
forma de distinção, visto que provavelmente estaria aliado a algum chefe local. O interesse pelos 
cargos ultrapassava a questão financeira: “[...] clientes estavam interessados nesses cargos mais 
pela autoridade que conferiam que pelos salários que traziam”2. Os acessos e o lugar simbólico 
acrescentavam valor a ser funcionário público no Brasil nesses períodos.  

                                                           
1 Mestrando em História pelo Programa de Pós-graduação em História, da Universidade Federal de Pernambuco, 
sendo bolsista pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq. Especialista em 
Educação Étnico-racial na Educação Infantil pela Universidade Estadual da Paraíba. Graduado em História pela 
Universidade Estadual da Paraíba. Membro cofundador do Coletivo Afro Obike Wakanda da Universidade Estadual 
da Paraíba. Também faz parte do Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e Indígenas da Universidade Estadual da 
Paraíba, Campus III.  
2 GRAHAM, Richard. Clientelismo e Política no Brasil do Século XIX. Rio de Janeiro: Editora da UFRJ, 1997, 
p. 236.  
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Christiano Fojos César era um homem branco, casado com Vicência Ferreira de 
Albuquerque, que também era branca. Os dois possuíam algumas relações sociais com os 
membros das elites, em virtude de sua atuação como funcionário público na Paraíba no período 
de 1850 a 1854. 

 Dulcídio Augusto César (1851-1897) era filho de Christiano F. César e Vicência F. de 
Albuquerque. Era um homem branco, que desempenhou variadas funções públicas e que se 
apresentava como bem articulado no Brasil oitocentista. Atuou na Parahyba do Norte, Rio 
Grande do Norte e Pará, articulando-se socialmente com os governantes e chefes locais. 

 Elyseu Elias César (1871-1923) era o filho “bastardo” de Dulcídio e que foi criado pelos 
seus avôs paternos Christiano e Vicência. Elyseu era um homem negro que devido a sua origem 
familiar, conseguiu educar-se e a partir de então, destacar-se nas diversas profissões que exerceu. 
Viveu em seis estados diferentes, sendo funcionário público em três deles: Paraíba, Espírito Santo 
e Pará, mesmo em períodos em que o preconceito de “cor” era latente.  

As três gerações da família César possuíam ligações diretas com as elites políticas, o que 
facilitava a circulação nos espaços destinados aos “donos do poder”. Essas redes de 
sociabilidades eram importantes para as famílias que buscavam compor os meandros do poder e 
não dispunham de condições financeiras suficientes para estarem ditando as ações de onde 
nasceram ou transitaram. Além das redes de sociabilidades, as trajetórias de Dulcídio César e 
Elyseu César foram caracterizadas pela intensa mobilidade social, da qual utilizaram-se quando 
tiveram seus espaços bloqueados em determinado lugar.  

Levi, em “A Herança Imaterial”, possibilitou-nos compreender que mesmo sem possuir o 
poder econômico, uma família poderia deixar outros bens aos seus descendentes. A herança que 
o autor trabalha correspondia a formação de um domínio simbólico passado de geração para 
geração. Esse poder imaterial serviria para permitir uma melhor articulação social da família 
envolvida. 

Chiesa também é um herdeiro. De seu pai, Giulio Cesare, recebeu uma “herança 
imaterial” que tentou interpretar a seu modo. Esta herança existe, mas não é separável 
de uma prática social que lhe empresta corpo e eficácia. Esse pai apareceu no vilarejo 
meio século antes, na metade de 1640, levado por uma rede de alianças e solidariedades, 
e também requisitado pelo conflito sociopolítico que atingia então a comunidade e 
ameaçava fragiliza-la diante do mundo exterior.3 

 
Chiesa foi um padre exorcista do Piemonte italiano, filho de Giulio Cesare, um homem 

bem articulado socialmente na comunidade que viviam. Revel, prefaciando o texto de Levi, 
mostrou que o conceito de “herança imaterial” proposto pelo autor, corresponderia a uma 
estratégia familiar para estabelecer-se socialmente, alargando os acessos possibilitados pela 
trajetória do seu antepassado.  

No caso dos três paraibanos, a herança imaterial que percebemos consistia nas redes de 
sociabilidades. Desta maneira, caberia ao “herdeiro” potencializar e alargar os acessos garantidos 
pela sua família, pensando sempre na continuação do poder que seu antecedente havia 
conquistado.  
 
2. FUNCIONALISMO PÚBLICO NAS TRAJETÓRIAS DE CHRISTIANO CÉSAR E 
DULCÍDIO CÉSAR 

 
As trajetórias destes dois homens iniciam-se na Paraíba e tomam proporções regionais, 

com a necessidade da mobilidade social e a atuação juntamente a nomes políticos por meio do 
funcionalismo público. 

                                                           
3 REVEL, Jacques. Prefácio: A história ao rés do chão. In:  LEVI, Giovanni. A herança imaterial. Trajetória de um 
exorcista no Piemonte do século XVII. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000, p. 32. 
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Christiano Fojos César teve seu primeiro cargo público em 1850, quando foi nomeado 
para fiscal da Câmara Municipal da Freguesia de Nossa Senhora das Neves4. A função de fiscal 
correspondia principalmente a executar as ordens vindas da Câmara, estando presente no seu 
cotidiano5.  

O lugar de fiscal não proporcionava ao seu ocupante o protagonismo político. Contudo, 
conferia a pessoa responsável o contato com as elites dirigentes que compunham as cadeiras na 
Câmara. Além disso, levamos em consideração que para o clientelismo, que estava nas bases da 
sociedade, a troca de favores e a nomeação para todos os cargos possíveis era essencial: “Até 
mesmo para se assegurar das posições menores era preciso apadrinhamento”6. O apadrinhamento 
por meio de um chefe político local colocava o beneficiado em dupla situação: a de devedor ao 
padrinho; e a de beneficiado, pois proporcionava a alternativa de criar novas articulações na teia 
social que se inseria, podendo ascender socialmente para outros cargos públicos.  

Christiano César ficou no cargo por quatro anos, sendo provavelmente demitido em 
1854, depois de um episódio ocorrido na Câmara Municipal anos antes.  

 
- A camara municipal da capital que a Presidencia está sciente de sua communicação em 
officio de 2 do corrente, acerca da demissão de seu fiscal Christiano de Fojos Corrêa 
Cezar, por falta do cumprimento de deveres, e da nomeação de Pedro da Costa Serafim 
para o substituir, e responde que o artigo 83 do regimento do primeiro de outubro de 
1828 claramente determina que os fiscaes, uma vez nomeados, devem servir quatro 
annos; assim como que o artigo 86 impõe a multa de dez a trinta mil réis aos fiscaes que 
deixão de cumprir sua obrigações, além da reponsabilidade pelos prejuízos causados.7 

 
A justificativa dada pelo presidente de província paraibano no período mostrava a 

legislação como fundamento para a permanência de Christiano no cargo. Todavia, devemos levar 
em consideração sobre o caso dois pontos correspondentes às alianças políticas e o direito de 
intervir nas ocupações públicas. Primeiro devemos entender que para os chefes locais: “O poder 
de nomear trazia consigo o poder de demitir, recompensas implicavam punições, e protegidos 
desobedientes às vezes precisavam receber uma lição”8. Esse poder determinava que qualquer 
ação em desacordo com o líder local, poderia gerar a retirada imediata do cargo, ficando barrada 
neste caso, devido a legislação da Câmara. Em segundo lugar, consideramos que a intervenção do 
presidente da província no ocorrido poderia indicar que Christiano estava aliado aos governantes 
locais, que se usaram dos meios legais para impedir temporariamente a demissão do 
correligionário. 

Christiano César exerceu unicamente o cargo de fiscal na Paraíba, não obtendo ou 
alcançando outras nomeações. A convivência com os detentores do poder ajudou Christiano a 
compreender como funcionavam e organizavam-se os mecanismos de ascensão social. 

Dulcídio Augusto César (filho de Christiano) estendeu as redes do pai e soube articular-se 
com diversos líderes locais, fazendo com que fosse designado para outros cargos mais 
importantes e centrais que o do seu pai. As estratégias observadas na trajetória de seu pai foram 
aprimoradas e sua habilidade de inserção nas elites aconteceu de forma mais acentuada. 

Dulcídio teve seu primeiro emprego público como amanuense da secretaria do governo 
no ano de 18719. Esta primeira função colocava-o em contato com o presidente de província e 
com os demais chefes políticos locais. Este cargo já o colocava em função importante na 
província, possibilitando pensar em “voos” mais altos. 

                                                           
4 A Ordem. Cidade da Parahyba. N. 25. Segunda-feira, 04 de fevereiro de 1850. 
5 BRASIL. Lei de 01 de outubro de 1828.  
6 Graham, Op. Cit., 1997, p. 289. 
7 O Governista Parahybano, Cidade da Parahyba. N. 55. Sábado, 07 de junho de 1851. 
8 Graham, Op. Cit., 1997, p. 132. 
9 Diário de Pernambuco, Cidade de Recife Ano XLVII, N. 223. Sábado, 30 de setembro de 1871. 
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Em 1879, Dulcídio foi nomeado para Escriturário da Repartição de Socorros Públicos na 
Paraíba10. A indicação ocorreu exatamente no período em que a Paraíba e as províncias vizinhas 
enfrentavam uma das piores secas da história do Brasil até então11. A escolha de Dulcídio para 
esse cargo, num momento de crise social, mostra o nível de confiança que era depositada nele. A 
mudança de cargos era comum, tendo em vista que as tramas políticas eram constantemente 
refeitas. As relações clientelísticas que ditavam o ritmo dessas mudanças. 

Em 1884, Dulcídio exercia variados cargos importantes na Paraíba. Além do cargo de 
amanuense, que havia sido nomeado em 1879, ocupava-se agora também de um cargo de cunho 
privado no lugar de secretário e ator no Theatro Santa Cruz12. O Theatro Santa Cruz é o atual 
Teatro Santa Roza, que no período era administrado pela Sociedade Santa Cruz13. Os espaços dos 
teatros tornavam-se relevantes numa sociedade na qual necessitavam-se criar signos para 
comprovar a superioridade na hierarquia social. Os teatros desta forma, eram frequentados por 
membros das classes abastadas ou médias da sociedade. 

Ainda em 1884, Dulcídio foi tirado da função de amanuense e designado para a de 
conferente do Consulado Provincial14. Essa reordenação de cargos públicos era extremamente 
comum ao período, evitando com que se criassem “raízes” nas posições ocupadas. Tal ação era 
uma estratégia do governo central para evitar revoltas. 

 Cinco anos mais tarde, o jornal pernambucano Diário de Pernambuco, em 30 de abril de 
1889, noticia que Dulcídio era designado para o ofício de Administrador dos Correios na 
Paraíba15. Em pouco menos de vinte anos, Dulcídio já tinha desempenhado cinco profissões 
diferentes na Paraíba, sendo quatro no funcionalismo público por meio de nomeações. 
Constatamos que o paraibano e sua família eram bem relacionados na Paraíba.  

Dulcídio desempenhou o cargo durante três anos, quando foi exonerado e já se projetou 
socialmente para outro estado. A mobilidade social apresentava-se como alternativa para os 
momentos que suas alianças políticas perdessem espaço em determinada província/estado. Os 
membros das elites nos oitocentos necessitavam articularem-se socialmente com bastante 
frequência, reinventando as alianças que num contexto adverso, perdiam forças. Além do mais, o 
alargamento das relações sociais do seu pai (Christiano), juntamente com a sua habilidade de criar 
novas, significava a superação de barreiras políticas ou desavenças. 

No mesmo ano de 1892, jornais norte-rio-grandenses anunciavam que o paraibano estava 
desempenhando a função também de Administrador dos Correios no estado16. O estado do Rio 
Grande do Norte foi mais propício à atuação de Dulcídio César, que recebia constantes elogios 
de sua administração nas páginas dos jornais da capital: “O sr. major Dulcídio César, digno 
administrador dos correios do estado, merece louvores pela actividade, zelo e competência com 
que vae gerindo os negócios da importante repartição a seu cargo [...]”17. Mesmo com a boa 
aceitação no estado, ele ficou no cargo somente por três anos. A passagem mais bem-sucedida no 
Rio Grande do Norte acabou em 1895. Contudo, a trajetória no funcionalismo público de 
Dulcídio ainda chegaria a outro estado brasileiro. 

O Pará foi seu destino em 1896, quando desempenhou a função de chefe de seção da 
Inspetoria de Águas, na capital Belém18. A saída para outro estado deve ter ocorrido após a perca 

                                                           
10 Relatório de Presidente Província, Cidade da Parahyba. 01 de janeiro de 1879. 
11 Cf: BURGARDT, Camila Machado. A invenção da seca no século XIX: a imprensa do Norte e o romance Os 
Retirantes. Dissertação em Letras (PPGL - UFPB), João Pessoa, 2014. 
12 Diário da Parahyba, Cidade da Parahyba. Ano I, N. 97. Domingo, 01 de junho de 1884. 
13 A Sociedade Santa Cruz era uma organização filantrópica que reunia membros das classes mais abastadas, fazendo 
eventos beneficentes no Theatro Santa Cruz com frequência.  
14 Diário da Parahyba, Cidade da Parahyba. Ano I, N. 141. Sexta-feira, 25 de julho de 1884. 
15 Diário de Pernambuco, Cidade de Recife. Ano LXV, N. 96. Terça-feira, 30 de abril de 1889. 
16 O Santelmo, Cidade de Natal, Ano II, N. 13. Sexta-feira, 05 de agosto de 1892. 
17 Diário de Natal, Cidade de Natal. Ano I, N. 2. Domingo, 02 de julho de 1893. 
18 Ofícios da Inspetoria de Águas e Companhias de Seguros do ano de 1895. Arquivo Público do Pará, caixa 91. 
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de espaço no Rio Grande do Norte. A cidade de Belém era um dos principais centros 
econômicos do atual norte do país.  

Ainda em 1896, Dulcídio foi realocado do lugar na Inspetoria de Águas para a outro 
posto administrativo em Belém. “O sr. Dulcídio César é quem vae, durante o impedimento do sr. 
Hygino Amanajás servir na administração do Diario Official. [...]”19. Esta ultima função exercida 
pelo paraibano no Pará, mostrava como ele esteve bem próximo ao poder. A responsabilidade de 
administrar o Diário Oficial da capital só seria confiada a alguém com um “padrinho” local forte, 
devido Dulcídio não ser nativo do estado e da cidade.  

A trajetória de Christiano e Dulcídio por esses variados cargos mostrou como era difícil 
para pessoas que não dispunham de poder econômico, permear os espaços das elites. Havia uma 
necessidade de frequente articulação social para que o lugar conquistado no poder fosse mantido 
ou melhorado.  

 
3. A TRAJETÓRIA NO FUNCIONALISMO PÚBLICO DE ELYSEU CÉSAR, UM 
HOMEM DE “COR” BRASILEIRO EM FINS DO SÉCULO XIX E INÍCIO DO XX 
 

Elyseu Elias César foi um homem negro de origem paraibana que teve uma trajetória 
singular no contexto do anterior e pós-abolição. O contexto social, científico e político que 
Elyseu cresceu foi o de efervescência do abolicionismo, como também da mudança do regime 
monárquico para o republicano e das teorias raciais. Segundo Schwarcz, mesmo com a abolição e 
Constituição, os ex-escravizados continuaram à margem da sociedade, a igualdade que foi 
prometida era negada pelos preceitos do racismo científico20. Nesse momento do pós-abolição, 
foi colocado que o negro era inferior e degenerado pelas suas características biológicas21. A 
ciência servia para a segregação racial/social nesta fase da história do Brasil.  

Para Fraga Filho, o contexto dos primeiros momentos do pós-abolição foi de 
reordenação das condições de trabalho. Tanto os ex-senhores como os ex-escravizados tinham 
noções diferente do que viria no porvir da abolição, buscando estabelecerem novos traços a essas 
relações22.   

Elyseu César cresceu vendo seu avô e pai constantemente relacionando-se com as elites e 
incorporando seus mecanismos sociais.  Essa convivência possibilitou Elyseu perceber que a 
maneira mais fácil de ascender socialmente e ter a questão de sua cor parcialmente ignorada pela 
elite dominante e branca, seria a partir da ampliação das redes de sociabilidades de seus 
antepassados como também pela sua habilidade da criação de novos laços sociais.   

O apego ao funcionalismo público também foi, na trajetória de Elyseu no pós-abolição, 
um elemento característico do período. O processo era semelhante ao que ocorria no século XIX 
na formação das elites e fortalecimento das alianças. Tais cargos funcionavam como iniciadores 
de carreiras políticas ou como recompensas por apoios políticos nas eleições. Além de que 
segundo Graham, “[...] não havia muitos cargos alternativos, e o emprego público virtualmente 
criou a classe média23”. Nesse contexto de pouca oportunidade, os que chegavam a ocupar os 
lugares no funcionalismo público além de bem alijados com os chefes locais, precisavam provar 
porque estavam ali por meio de distinções. O caminho mais comum era o da literatura, com 
livros de poesias ou publicações em jornais e a formação em Direito ou Medicina.  

                                                           
19 Folha do Norte, Cidade de Belém. Ano I, N. 33. Domingo, 02 de fevereiro de 1896. 
20 SCHWARCZ, Lilia Moritz. O espetáculo das raças: Cientistas, instituições e questão racial no Brasil 1870 – 
1930. São Paulo: Companhia das Letras, 1993, p. 316. 
21 Ver: BEZERRA, Rafael Santana. A República dos Incapazes: Nina Rodrigues e a situação legal dos loucos no 
Direito Civil brasileiro (1899-1916). Dissertação em História – Universidade Federal de Pernambuco, Centro de 
Filosofia e Ciências Humanas, Recife, 2017.  
22 FRAGA FILHO, Walter da Silva. Encruzilhadas da Liberdade: histórias de escravos e libertos na Bahia (1870-
1910). São Paulo: Editora da UNICAMP, 2006, p. 230. 
23 Graham, Op. Cit., 1997, p. 293. 
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Os novecentos, mesmo com a proposta de mudança no sistema, trouxe consigo 
elementos característicos do século XIX. Dentre uma das principais características dos 
oitocentos, Graham cita que “[...] a procura de cargos públicos por parte da autoridade local 
continuou a caracterizar a República, como ocorrera durante o Império”24. O clientelismo 
moldou-se ao século XX e permaneceu nas práticas cotidianas, formando novas realidades, como 
a do coronelismo e do mandonismo local.  

Elyseu teve seu primeiro cargo público no ano de 1889, como correio da secretaria do 
governo25. No período, seu pai era responsável pela administração dos Correios na Paraíba. A 
ligação com os Correios significava que sua família também se utilizou dos cargos públicos para 
beneficiar os seus parentes e amigos. 

Ainda pelos Correios, no ano de 1891, Elyseu César teve seu nome divulgado no jornal 
carioca Gazeta de Notícias sobre exercer uma nova função na repartição: “Para a administração dos 
correios do Estado da Parahyba foram nomeados praticantes effectivos os interinos César 
Augusto Salgado Guarita, Elyseu Elias César e os cidadãos Affonso Joaquim Teixeira e Manuel 
Deodato de Almeida Monteiro”26. Esse cargo inseria o jovem negro nos meios sociais que 
precisaria para chegar a ascender socialmente.  

Além desses cargos ligados aos Correios, Elyseu na Paraíba também atuou em jornais e 
teceu alianças políticas importantes para o decorrer de sua trajetória. Outro estado em que viveu 
foi o de Pernambuco, onde se formou na Faculdade de Direito de Recife e trabalhou em jornais. 
Em terras pernambucanas, não obteve atuação em cargos públicos.  

A sua passagem pelo Espírito Santo, no entanto, foi iniciada com a nomeação para um 
cargo de extrema importância para o cenário político e social local. No estado, Elyseu ocupou a 
cadeira de promotor público da capital Vitória, entre os anos de 1897 e 189927. Um paraibano ser 
promotor público em um estado tão distante, demonstrava que Elyseu soube bem alargar as 
redes de sociabilidades de seu pai. A facilidade com a oratória fez com que o jovem negro se 
relacionasse com diversos políticos, de diversos estados. 

O seu segundo cargo nos domínios capixabas foi o lugar de secretario da Comissão de 
Terras de Vitória em 189928. O Espírito Santo ficava ao lado da capital federal, qualquer função 
pública num estado geograficamente importante como esse significava ter fortes relações com as 
elites. Essas elites que dominavam os cargos públicos também detinham o controle da maioria 
das terras capixabas.  

Depois do Espírito Santo, Elyseu partiu para o Pará e lá foi onde estabeleceu as suas 
melhores redes clientelísticas. O estado do Pará, no fim do século XIX e início do XX, era 
liderado pelo coronel, senador e intendente municipal Antônio Lemos (1843-1913)29. Elyseu 
esteve ao lado desse chefe local durante aproximadamente doze anos, passando por alguns cargos 
públicos.  

O primeiro emprego no Pará conseguido por meio de Lemos, foi o de secretário de uma 
das seções da Intendência de Belém30, cargo este de inteira confiança do chefe local paraense. 
Ofícios e atas da intendência ficavam sob tarefa de Elyseu. A fidelidade partidária e pessoal a 
Lemos foi tamanha, que o paraibano conseguiu subir um importante degrau na trajetória no 
estado.  

                                                           
24 Ibidem, p. 20. 
25 Gazeta da Parahyba, Cidade da Parahyba. Ano II, N. 371. Domingo, 18 de agosto de 1889. 
26 Gazeta de Notícias, Cidade do Rio de Janeiro. Ano XVII, N. 255. Sábado, 12 de setembro de 1891. 
27 O Estado do Espírito Santo, Cidade de Vitória. Ano XVII, N. 63. Quarta-feira, 17 de março de 1897. 
28 O Estado do Espírito Santo, Cidade de Vitória. Ano XVIII, N. 128. Quarta-feira, 07 de junho de 1899. 
29 Antônio José dos Lemos foi um dos principais políticos paraenses do período de mudança dos regimes 
monárquico para o republicano. Lemos foi responsável pelo desenvolvimento urbano de Belém, a conhecida Belle 
Époque Paraense. Exerceu diversos cargos políticos como um dos coronéis mais poderosos do estado.  
30 Ofícios e Relatórios de Intendência de 1901 a 1908. Arquivo Público do Pará. Caixas diversas. Ver também: 
Relatórios de Antônio Lemos 1902-108.  
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O lugar mais importante exercido por Elyseu no Pará foi de deputado estadual. A eleição 
para deputado num estado que não era o seu natural, deixa claro como o jovem negro paraibano 
tinha uma relação direta de proteção e apoio dos chefes locais. Ele foi deputado no estado 
aproximadamente entre os anos de 1904 e 191231. O apoio do coronel Lemos proporcionava ao 
paraibano todos os acessos para chegar ao poder. Em troca destes espaços, Elyseu necessitava ser 
fiel ao seu padrinho político, estando a disposição nos momentos das eleições.  

Acompanhar o percurso do funcionalismo público de Elyseu em diferentes estados 
brasileiros, faz com que percebamos as possibilidades que alguns homens de cor possuíam no 
período. A marginalização da população negra era real, mas alguns casos isolados como o de 
Elyseu, conseguiram ascender socialmente. Elyseu César foi um homem de cor que se projetou 
nacionalmente em seis estados, exercendo funções públicas em três deles e protagonizando 
outros espaços sociais nos demais.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
As trajetórias dos três homens estudados ocorreram em diferentes períodos e situações 

político-sociais. Christiano César na metade do século XIX, em meio o fortalecimento do 
Império; Dulcídio César da metade para o fim dos oitocentos com o contexto de queda da 
Monarquia; e Elyseu César no fim dos oitocentos e início da República com o domínio dos 
coronéis.  

Em todos esses momentos históricos, algumas características encontradas nas trajetórias 
dos três possibilitaram-nos entender a centralidade no funcionalismo público como alternativa a 
famílias que não detinham o poder econômico e político. Ao mesmo tempo, a busca pelo 
funcionalismo servia como forma de aspiração aos cargos de poder, e também como a inserção 
em uma rede clientelística de dependência e dívidas.  

O funcionalismo público era crucial, levando em consideração quem nomeava ou 
indicava os ocupantes desses cargos. Em torno da escolha de um nome em detrimento de outro, 
ocorriam as alianças clientelísticas para que determinado chefe local ou grupo no poder 
permanecesse e seus adversários não o ameaçassem. A estratégia de dominação central do 
Imperador em mudar periodicamente os seus principais administradores políticos nas províncias, 
causava um problema para o estabelecimento e fortalecimento das alianças. Não era comum 
estabelecer-se em uma função pública por muito tempo, devido a necessidade de constante 

mudança para atender a todos os aliados políticos locais.   
Os cargos públicos eram o que os aspirantes ao poder buscavam, sabendo que nesses 

espaços ocorriam as negociações e se firmavam alianças políticas e sociais para definir os rumos 
do Estado. O funcionalismo público reservava-se diretamente para essas pessoas, que seriam os 
aspirantes às elites do poder. 

A constante mudança de funções e de estados notada na trajetória de Dulcídio e Elyseu, 
ajuda-nos a perceber como eram efêmeros os cargos públicos. A base fundada no clientelismo 
fazia com que os aspirantes ao poder e seus apoiadores estivessem sempre presos aos chefes 
locais e suas manobras e escolhas. Essa situação proporcionava uma insegurança nos cargos, pois 
o rodízio arquitetado pelo Imperador atingia todas as províncias e municípios.  
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O EXERCÍCIO DAS ARTES DE CURAR NA PARAÍBA: DISPUTAS, OFÍCIOS E 
PRÁTICAS DE CURA NA GÊNESE DA SEGUNDA METADE DO OITOCENTOS 

 
Wuendisy Fortunato da Silva1 

 
Resumo: No presente trabalho, objetiva-se discutir a partir da História da Saúde, o universo 
circunscrito das práticas de cura na Paraíba das décadas iniciais da Segunda Metade do Século 
XIX, levando em consideração a maneira com que eram concebidas, entendidas e exercidas as 
artes de curar, bem como os processos de cura diante do fator doença ou mal de saúde. Diante 
disso, nos deparamos com uma variedade de curadores, desde médicos formados pelas 
faculdades de medicina até os chamados “Práticos”, ou seja, todos aqueles que exerciam a cura, 
mas não possuíam formação acadêmica, dentre os quais estão sacerdotes, barbeiros, boticários, 
entre outros. Nesse emaranhado de relações, emergem disputas por espaços de atuação entre 
médicos e práticos, cuja medida proporcionou uma preservação de práticas tradicionais ao longo 
dos anos, além de estratégias discursivas de poder por parte da medicina acadêmica, uma vez que 
esta passa a incorporar ao seu roll de possibilidades alguns dos métodos de natureza terapêutica 
tradicional ligados aos práticos. Nesse sentido, um universo complexo e rico de remédios, 
infusões, emplastros e práticas terapêuticas florescem, nos permitindo compreender as suas 
possíveis eficácias ou não em circunstâncias deletérias, a exemplo das epidemias de cólera e febre 
amarela que assolaram a Província da Paraíba no referido período. Para esta discussão, nos 
apropriaremos da perspectiva da “História da Cura” instaurada por Nikelen Acosta Witter (2001), 
uma vez que se faz conveniente discorrer a respeito da referida variedade de curadores que 
atuavam no século XIX. Além disso, também nos apoiaremos em discussões presentes na 
historiografia dedicada ao tema, cujo propósito será entender melhor como se encontrava 
constituído esse universo. Para tanto, serão utilizadas como fontes históricas os Relatórios dos 
Presidentes de Província da Paraíba, as Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia, Relatos 
Memorialistas e Periódicos próprios do período. 
 
Palavras-chave: História da Saúde; História da Cura; Artes de Curar; Paraíba; Século XIX. 
 

Longe de todos os recursos, muito devêrão os 
habitantes d'aquelles lugares ao zêlo do Cidadão 
Bernardo Luiz Ferreira Cezar Loureiro, que com 
alguns conhecimentos praticos foi não só o 
medico de quasi todos, como o animo da 
pobreza.2 
 

Falar das artes de curar no Brasil do século XIX e especificamente na Paraíba do mesmo 
período, certamente nos remete a mencionar o seus variados exercícios de longa data, cuja 
tradição, em voga desde o período colonial são, sem dúvida, frutos de experiências múltiplas 

                                                           
1 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal da Paraíba e membro do Grupo 
de Pesquisa Sociedade e Cultura no Nordeste Oitocentista (GPSCNO). Bolsista CAPES. 
2 Fala recitada na abertura da Assembleia Legislativa da Parahyba do Norte pelo presidente da província, o doutor 
Antonio da Costa Pinto Silva em 5 de agosto de 1856. Parahyba, Typ. de José Rodrigues da Costa, 1856. P.21. Grifos 
meus. 
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circunscritas que conseguiram sobreviver até os dias de hoje. Seus agentes, especialistas por 
ofício, disputaram espaços de atuação, projeção e ressignificação de suas práticas uns entre os 
outros, nos fazendo perceber uma verdadeira complexidade de relações sociais, políticas e 
comerciais. 

A epígrafe acima, referente ao cenário deletério da epidemia de cólera que assolou a 
província da Paraíba no ano de 1856, nos mostra momentos propícios para o surgimento de 
situações em que os chamados “práticos” possivelmente apareceriam mais veementemente em 
fontes históricas de cunho oficial. O termo abarca em si uma variedade de curadores dos mais 
distintos ofícios, dos quais podemos mencionar curandeiros, barbeiros sangradores, boticários, 
feiticeiros, conhecedores de plantas e raízes, sacerdotes, parteiras, e até mesmo médicos 
licenciados. Também viria acompanhado aos práticos, já no século XIX, o estigma resultante do 
discurso médico em ascensão, cujos caminhos teriam por intuito colocar a medicina acadêmica 
num patamar de prestígio e preferência terapêutica acima da dos práticos, tornando-a a arte de 
curar por excelência. Nesse sentido, a primeira das distinções sociais entre práticos e médicos 
seria a ausência de formação acadêmica “apropriada” para os primeiros, e em casos mais 
extremos, a criação das licenças de atuação que tornaria legal as práticas de curas alternativas à 
medicina oficial. 

Nesse incipiente universo de restrições, a licença médica talvez fosse a mais ineficaz das 
soluções, uma vez que durante a primeira metade do século XIX, ela teria sortido pouco efeito 
em termos de enquadramento das profissões, não conseguindo inibir ou impedir a atuação de 
alguns práticos que não a possuíssem. Segundo Tânia Salgado Pimenta, dentro da legalidade, só 
poderiam exercer as artes e ofícios de curar os práticos que possuíssem as famosas “cartas de 
licença”, cuja prova passaria pelo crivo, desde fins do século XVIII e início do XIX, da antiga 
Real Junta do Protomedicado, órgão criado por D. Maria I em 1782 e que é substituído em 1808 
pela Fisicatura até o ano de 1828, quando, após isso, as práticas de cura passam a ser fiscalizadas 
pelas Câmaras Municipais locais (PIMENTA, 2003, p.307). 

Na Paraíba da década de 1850, alguns dos referidos práticos exerciam seus ofícios em 
locais propícios, a exemplo barbearias ou boticas, como no seguinte caso do barbeiro Antonio 
Luiz Leite, cuja barbearia aparecia constantemente nos anúncios do jornal O Imparcial3: 

 
Na barbearia de Antonio Luiz Leite na rua Nova n. 37 achão-se as melhores 
sanguisugas bamburguezas vindas ultimamente de Pernambuco para alugar-se e 
vender-se incumbindo-se o mesmo annunciante de applical-as: tudo por commenor 
preço. (O IMPARCIAL, sexta-feira, 22 de Fevereiro de 1861, N. 66. p. 4. Grifos meus). 
 

Os jornais no século XIX serviam como um espaço paradoxal na divulgação do ofício 
dos práticos, uma vez que, dependendo de suas alianças e tendências políticas, anunciariam os 
serviços de barbeiros e boticários ao mesmo tempo em que destinariam a esses agentes duras 
críticas embasadas no discurso médico, que geralmente vinham acompanhadas de uma 
necessidade forçada de convencimento à população de que seria, indiscutivelmente, nocivo à 
saúde submeter-se aos tratamentos alternativos aos da medicina acadêmica e científica, sem que 
houvesse uma indicação prévia de natureza médica. 

No caso dos barbeiros, o ofício alternava entre variadas funções. Seriam eles os 
responsáveis, segundo Figueiredo, por atuar em atividades divididas em três áreas: “o fazer as 
barbas e cortar os cabelos; o barbeiro de lanceta ou sangrador, e o barbeiro de espadas” 
(FIGUEIREDO, 2008, p. 114). Nessas variações de ofício, o barbeiro de lanceta ou sangrador 
atuaria operando o corte da pele para a realização de sangrias, aplicando ventosas, tratando dos 
dentes, bem como aplicando sanguessugas que também recebiam a denominação de “bichas” e 
geralmente apareciam de forma mais enfática nos anúncios de jornais, sempre acompanhadas da 
hipotética excelência de serem sanguessugas estrangeiras ou de locais distintos e refinados, como 

                                                           
3 O jornal O Imparcial circulava como jornal Político, Literário e Noticioso, com uma publicação bissemanal. Typ. J. 
R. da Costa. Não foi possível encontrar menções a respeito do seu ano de fundação. 
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no caso das “sanguessugas bamburguezas” do anúncio acima. Práticas terapêuticas que exigiam um 
nível de risco maior como a já mencionada sangria, muitas vezes recebiam dos médicos uma 
prévia indicação. No caso do barbeiro de espadas, a função seria amolar lâminas tanto para si ou 
para outro tipo de clientela, a exemplo de açougueiros. Esta última foi, sem dúvida, uma função 
que acabou por se perder no tempo.  

Outro ponto importante a respeito desta categoria, é que o exercício de sua função 
antecede, segundo Figueiredo, ao ofício de cirurgião (2008, p.116). Eram geralmente pessoas 
escravizadas ou libertas e que carregavam consigo o estigma de serem os menos hostis em termos 
de concorrência, muito embora desfrutassem junto à população de amplo prestígio e confiança. 
Nesse sentido, concordo parcialmente com Betânia Gonçalves Figueiredo quando menciona, 
dentre outras coisas, a formação de uma “escala social das profissões” em que “os médicos 
encabeçam a lista e, à distância, por exercerem atividades consideradas de outra natureza, seguiam 
os cirurgiões e, por último, os barbeiros” (FIGUEIREDO, 2008, p. 117).  

É conveniente considerar que, se de fato a referida hierarquia da cura seja válida para o 
século XIX, a percebo não como um dado natural em termos de distinção dos ofícios, dentre os 
quais uns seriam inferiores a outros; mas sim como uma construção hierárquica e discursiva 
encabeçada pela própria estratégia de poder de uma medicina que se encontrava em processo de 
ascensão no assinalado período. Afinal, dependendo de determinadas circunstâncias, a exemplo 
do próprio fator epidêmico, seria a medicina a responsável por se aproximar de forma nada sutil 
dos conhecimentos de cunho tradicional exercidos em larga medida pelos práticos, ou em outros 
casos, de até mesmo manter uma relação mútua de comum ajuda com os agentes da cura que 
corriqueiramente reprimiam, a exemplo da própria sangria que, em últimos casos, era 
recomendada pelo médico que se fizesse, em prioridade, com algum habilidoso barbeiro 
sangrador. 

Na Paraíba da década de 1850, os práticos parecem ter assumido papéis contrários aos 
discursos de uma bibliografia generalista que os colocam na base da pirâmide hierárquica do 
prestígio. Vejamos o caso de Antonio Thomaz Carneiro da Cunha, boticário na Cidade da 
Parahyba, cujo prestígio no trato da epidemia de febre amarela que acometeu a província em 
1850, parece ter ido além das esferas populares e menos abastadas. Na conclusão do expediente 
do dia 26 de Abril de 1850, o jornal partidário ao governo provincial, O Governista Parahybano4, nos 
traz a seguinte menção: 

 
Ao boticário Antonio Thomaz Carneiro da Cunha, encarregando-o de apromptar 
um ambulância com os medicamentos, e declarações constantes da relação inclusa 
assignada pelo cirurgião-mor da província, participando quando estiver prompta para 
ser recebida e ter destino, conservando Smc. a relação para outra precisão. (O 
GOVERNISTA PARAHYBANO, 18 de Maio de 1850, N. 2, p. 2. Grifos meus). 
 

Mais uma vez, reitero a importância de se perceber as circunstâncias do momento que, 
possivelmente, possibilitaram a projeção social de determinados práticos. No caso acima, o fator 
doença sobressai-se em relação à necessidade criada pela própria medicina de fazer valer os seus 
métodos profiláticos e terapêuticos. Nesse sentido, talvez fossem os boticários a categoria de 
práticos que mais usufruísse de prestígio e popularidade em praticamente todos os setores da 
sociedade, sendo considerados curadores exímios.  

O ofício de boticário parece anteceder, ao que tudo indica, o próprio surgimento da figura 
do farmacêutico. Eram eles os responsáveis pelas manipulações de fórmulas, emplastros e 
remédios de variadas naturezas. Seus famosos estabelecimentos – as boticas – eram espaços 
propícios não somente para a venda e comercialização de remédios, mas também serviam como 

                                                           
4 O jornal O Governista Parahybano circulou no ano de 1850 como um periódico político-partidário ao governo 
provincial e literário. Não foi possível identificar o proprietário/redator ou editor por conta da inexistência dessas 
informações no próprio jornal. Pesquisamos em outros trabalhos que utilizam o periódico e nenhum deles trouxe 
essa informação. 
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âmbito de negociações, encontros e socializações, sendo o lugar oportuno para a formação de 
redes de sociabilidade. No caso de Antônio Thomaz Carneiro da Cunha, infelizmente não foi 
possível rastrear boticas ou farmácias que eventualmente pudessem ser de sua posse, mas 
consegue-se constatar algo em especial bastante curioso: uma alternância de títulos que não me 
parece irrelevante, como é possível notar na seguinte menção feita ao boticário que, dessa vez, 
aparece sob a denominação de “pharmacêutico”: 

 
A thesouraria da fazenda, mandando pagar ao pharmaceutico Antonio Thomaz 
Carneiro da Cunha 22$960 rs. de uma ambulância, que se mandou preparar para 
occorrer aos empestados das febres fora da capital. (O GOVERNISTA 
PARAHYBANO, 18 de Maio de 1850, N. 2, p.3. Grifos meus). 
 

Esta citação, se intercruzada com a anterior, me sugere propor uma problemática que vai 
além da análise do prestígio que teria Antonio Thomaz Carneiro da Cunha junto ao governo 
provincial. Por que, vez por outra, ele aparece sendo citado como “boticário” ou 
“pharmacêutico” de forma isolada? Para responder esta questão, é importante tocar no ponto que 
distingue ambos os ofícios. Segundo Betânia Gonçalves Figueiredo (2008), ainda não existiam no 
século XIX, cursos acadêmicos que formassem boticários, o que me permite pressupor que, sem 
tal aval da academia, o seu prestígio junto ao governo poderia ser inferior ao de um farmacêutico, 
afinal, desde 1839, as faculdades farmácia de Ouro Preto, Rio de Janeiro e Salvador (Bahia), 
promoviam “regulamentos que passavam a exigir de todo o farmacêutico, no exercício de sua 
profissão, o respectivo diploma devidamente referendado” (FIGUEIREDO, 2008, p.164). 

Embora ambas as profissões se caracterizassem pela criação e manipulação de fórmulas, 
remédios e xaropes, eram os boticários e farmacêuticos indispensáveis no século em questão, 
pois, em alguns casos, eram eles que atuavam na cura e auxiliavam a população no trato de seus 
doentes. Seus preparados, muitas vezes diversos e oriundos de uma tradição de longa data, 
desfrutavam de ampla popularidade e acabaram por servir, assim como outros métodos de 
tratamento ligados a outros ofícios da cura, de mecanismo de reformulação para construção do 
próprio método terapêutico da medicina, que passava a incorporar terapêuticas populares às de 
natureza alopática. 

No universo das práticas de cura na Paraíba da gênese da segunda metade do século XIX, 
as variadas formas de combate às doenças ou complicações de saúde, parecem ter convergido 
para a construção de uma terapêutica médica cada vez mais flexível em termos de tratamento, 
que trazia para o seio de sua suposta eficácia, métodos que em larga medida já eram exercidos de 
forma tradicional pelos práticos. Nesse sentido, me parece oportuno reiterar que dentro de uma 
História da Cura5 relativa à Paraíba do referido período, seria a medicina, por excelência, não uma 
arte de curar superior às demais, mas sim uma prática de cura estratégica em autopromoções no 
interior de seu próprio discurso de legitimação. 

A partir da variedade de curadores que atuavam na Paraíba da década de 1850, é possível 
perceber a notável presença de uma categoria de prático nada casual: os sacerdotes. O ofício 
destes curadores aparentava alternar dependendo da ordem religiosa a qual estes agentes eram 
pertencentes. No caso da Paraíba, e em meio às circunstâncias da epidemia de cólera que assolou 
a província no assinalado período, eram os sacerdotes, em alguns casos, os responsáveis por 
tratar dos afetados da doença na ausência de médicos, como é possível notar no seguinte trecho: 

 
“Se lhes faltou porém Medico, não lhes faltárão Sacerdotes, fornecidos pelos 
conventos do Carmo e S. Francisco, merecendo que aqui o mencione o digno Prior 
do Carmo, que só deixou o Cabedêllo, quando não havia mais receio de cholera[...]” 
(FALA, Parahyba do norte, 1856, p.22, Grifos meus). 

                                                           
5 Cunhado pela historiadora Nikelen Acosta Witter, o termo “História da Cura” se “dirige a todas as formas pelas 
quais os homens pensaram e combateram a doença através do tempo. Fosse pela religião, pelos tratamentos caseiros, 
pelo empirismo ou pela medicina” (WITTER, 2001, p.19). 
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Citações como estas, nos mostram o quanto os exercícios das práticas de cura dependiam, 
em alguns casos, das circunstâncias do momento, chegando até a ultrapassar limites estabelecidos 
por leis eclesiásticas no caso dos sacerdotes. Afinal, de acordo com as Constituições Primeiras do 
Arcebispado da Bahia de 1707, documento oficial que conduzia as regras da Igreja durante 
grande parte do século XVIII e XIX, era vedado ou estritamente proibido aos sacerdotes, ou 
quaisquer clérigos de ordens sacras, exercitarem o ofício de médico, cirurgião ou sangradores, ou 
seja, atuar na cura de forma prática e material: 

 
Conformando-nos com a disposição de direito Canonico, sob pena de excommunhão, 
e de vinte cruzados pagos do aljube, mandamos, que nem-um Clerigo de Ordens Sacras 
de nosso Arcebispado exercite officio de Medico, ou Cirurgião, nem sangre, nem corte, 
ou mande cortar membro, ou parte delle com ferro, ou fogo. Porêm nestas penas não 
incorrerá o que aconselhar alguns remédios, ou medicinas, de que se não tema perigo 
notável, fazendo-o por charidade, sem por isso levar paga, ou premio algum. (C. P. A. 
B. 1707, Título X, Parágrafo 477) 
 

Numa sociedade marcada pela influência religiosa, que chegava, inclusive, a interferir no 
próprio entendimento da doença no período, não é de se estranhar que sacerdotes, assim como 
outras ordens ministeriais da igreja católica, atuassem em prol da cura em circunstâncias tão 
desagradáveis como uma epidemia de cólera, cuja classificação etiológica ainda permanecia 
proporcionalmente desconhecida. Nas disputas das artes de curar, talvez fossem os sacerdotes – 
assim como os já mencionados barbeiros – a categoria de práticos menos hostis em termos de 
concorrência com a medicina acadêmica e as demais artes de curar. Afinal, parcelas consideráveis 
de médicos e práticos partilhavam devotadamente da crença cristã, atribuindo a determinadas 
doenças ou mal de saúde, significados divinos, seja como forma de punição por pecados ou más 
condutas; seja como forma de milagre em ocasiões em que se obtinha a cura sem explicação 
prévia ou exata. A atuação dos sacerdotes em termos terapêuticos ainda é um assunto bastante 
incipiente na historiografia brasileira dedicada às práticas de cura no século XIX; ao que se sabe, a 
influência da religião interferia diretamente no entendimento de remédios, chás, infusões, 
emplastros (FIGUEIREDO, 2008, p.98). Sobre esse assunto, tratarei com mais detalhes a seguir. 

 
Para cada complicação uma solução: remédios, chás e práticas terapêuticas na Paraíba 
Imperial. 
 

O universo circunscrito dos remédios, chás, terapêuticas populares ou médico-científicas 
no século XIX, certamente nos dizem muito sobre as singularidades que norteavam o 
entendimento que se tinha das doenças ou complicações de saúde do assinalado período, bem 
como das formas nem sempre eficazes, porém em vigor, que hipoteticamente poderiam sanar os 
referidos males. Estes têm sido, sem dúvida, objetos de estudo cada vez mais celebrados na 
historiografia dedicada à saúde, fazendo com que cada pesquisador que se dedique a estudar os 
processos de cura e doenças no século XIX, inevitavelmente analisem as práticas terapêuticas 
próprias do período, bem como as variadas formas de remédios e chás envoltas a elas. Nikelen 
Acosta Witter (2001) ao tratar da das variadas práticas de cura na vila de Santa Maria no Rio 
Grande do Sul, nos mostra uma gama de informações relativas às práticas terapêuticas que vão 
desde a medicina dita acadêmica/científica, até o universo terapêutico da medicina homeopática, 
cujos campos de atuação geraram disputas que acabavam por refletir tensões inimagináveis entre 
médicos homeopatas e alopatas. Para além das diferentes medicinas no século XIX, a autora 
também nos mostra uma variedade de práticas terapêuticas populares ligadas ao curandeirismo, 
termo que, segundo Witter, “abarca em si um número de saberes populares e de agentes da cura 
filiados às mais diversas tradições e culturas que tinham o seu espaço e sua validade junto aos 
doentes” (WITTER, 2000, p.1). 

Ainda sobre esta questão, Betânia Gonçalves Figueiredo (2008) conseguiu rastrear uma 
variedade de remédios, chás e terapêuticas populares nas Minas Gerais do século XIX, alertando 
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aos pesquisadores que o universo contemplativo dos diferentes tratos das doenças e maus de 
saúde no período Imperial, também perpassa por aquilo que já mencionei no tópico anterior, ou 
seja, a presença forte de uma devoção espiritual que interferia diretamente no próprio 
entendimento da doença que, vez por outra, era considerada como um “castigo divino” 
(WITTER, 2001, p. 40). Nesse sentido, a doença precisaria, segundo concepções de época, ser 
curada através de métodos que coincidissem com a própria natureza de sua possível causa, ou 
seja, um método terapêutico espiritual. Nesse ínterim, o universo dos remédios, segundo a autora, 
incorporou características espirituais singulares: 

 
“O que seria de muitos dos remédios indicados/prescritos no século XIX sem a ajuda 
da fé? Toda a medicação prescrita por médicos, farmacêuticos, indicações familiares, 
curandeiros acabava por envolver uma relação afetivo/emotiva entre quem receitava e 
o doente. Aquele que se encontra debilitado, sentindo dor e mal-estar, agradece pelos 
cuidados e atenção de quem o ampara – independente de sua formação. Quando 
observamos que os pacientes duvidam das receitas curtas e/ou a indicação de remédios 
já preparados (industrializados) na virada do século, uma das possibilidades de 
interpretação é a de que a receita rápida pode indicar poucos cuidados/ pouco 
amparo.” (FIGUEIREDO, 2008, p. 98). 
 

Assertivas como estas, vão de encontro aos estudos de Maria Andréa Loyola, cujo livro 
intitulado “Médicos e Curandeiros: Conflito social e saúde” (1984) nos traz informações referentes ao 
século XX em que nos é chamada a atenção claramente para uma forte renovação da 
espiritualidade como ponte para a cura de alguma doença ou mal de saúde. Nessa complexidade 
de relações, considera Loyola que “o sistema de oferta de serviços de cura corporal com 
dominância religiosa estrutura-se também pelo grau de diferenciação estabelecido pelas igrejas 
entre cuidados com o corpo e cuidados do espírito” (1984, p. 47). A ideia de cuidar do corpo, 
mantendo-o saudável e prevenido de males mantinha, já no século XIX, uma forte base de 
sustentação apoiada no arcabouço médico-científico. Em meio à formação de uma medicina cada 
vez mais coletiva e menos individual, a administração do corpo em prol da saúde passava a ser 
uma ideia essencial para a formação do indivíduo saudável e, consequentemente a isso, mais dócil 
e produtivo, conforme apontado por Foucault (2015, p.162).  

Ainda sobre a problemática dos remédios, chás e terapêuticas populares, autoras como 
Gabriela dos Reis Sampaio (2001) aborda em seus estudos pontos importantes acerca dos 
variados remédios que circulavam durante grande parte do século XIX. Ao tratar do Rio de 
Janeiro Imperial, Sampaio nos chama a atenção para o meio mais comum de comercialização 
destes produtos, cujo espaço de divulgação parece ter ido além do campo de privilégios da 
medicina acadêmica; este meio, segundo a autora, é o jornal. Seria ele, por excelência, o espaço 
privilegiado para tal comercialização: 

 
“Nos próprios jornais encontramos alguns tratamentos alternativos à medicina oficial, 
que parecia ser bastante buscados, como os remédios não científicos, por exemplo. Os 
mais variados elixires, xaropes, pós, lituras eram anunciados havia anos. Sua 
permanência ao longo de toda a segunda metade do século XIX mostra sua larga 
utilização por diversas pessoas, que consumiam muitos produtos por conta própria, 
sem que houvesse necessariamente recomendação médica.” (SAMPAIO, 2001, p. 78). 
 

Conforme aponta Sampaio, muitos dos remédios anunciados nos jornais do século XIX 
eram consumidos por conta própria, sem que houvesse uma recomendação médica prévia para 
tal. Nesse sentido, a província da Paraíba não fugiria à regra, afinal, conforme já mencionado, os 
anúncios de terapêuticas e produtos de referência a práticos como barbeiros e boticários 
apareciam constantemente nos periódicos. Para além dessas questões, chamo a atenção para a já 
mencionada circunstância do momento. Se considerarmos, por exemplo, a segunda epidemia de 
cólera ocorrida na Paraíba no ano de 1862, é possível notar que métodos de natureza tradicional 
eram constantemente anunciados nos jornais para o trato da doença, do mesmo modo que 
ocorria para métodos de natureza alopática tanto nos jornais quanto em livros médicos 
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específicos para o trato da cólera. No jornal A Regeneração no dia 12 de Fevereiro de 1862, é 
possível notar um desses casos na recomendação de uma espécie de papa de pimenta para os 
casos extremos de cólera: 

 
Em ultimo-caso, indo o doente á peior, Dê-se-lhe a beber uma colher de boa 
aguardente com alguns pingos de pimenta malagueta; insistindo e augmentando os 
pingos, conforme vier ou demorar-se a reacção.  

Observação. A indicação que aqui fazemos da pimenta tem por base o 
resultado que se tirou de seu emprego, já no Pará, já e especialmente na Bahia, 
onde, segundo noticias fidedignas, muita gente, e mesmo fabricas inteiras, se 
trataram com a pimenta, tirando dela o mais feliz resultado, e até em casos 
desesperados, sendo que viram-na salvar doentes abandonados, e em cujo 
tratamento se haviam exgotado todos os recursos da sciencia. Sendo certo ainda 
que na Asia, paiz do cholera por excellencia, para combate-lo usam de comer 
uma papa de pimenta em altas doses, estando verificado, que os que não 
morrem logo depois que a comem salvam-se. (A REGENERAÇÃO, 22/02/1862, 
N. 77, grifos meus) 

 
A citação acima reflete um método terapêutico de natureza tradicional nada usual, além 

de um ponto importante bastante evidente do século XIX: a periculosidade de determinadas 
substâncias. Ao alertar que “os que não morrem logo depois que a comem salvam-se”, o anúncio 
põe em evidência uma possibilidade danosa à saúde, afinal, todo remédio “utilizado fora de 
medida, em excesso ou em menor quantidade, poderia agravar o mal” (FIGUEIREDO, 2008, p. 
89) ao invés de saná-lo. 

Outro ponto importante também presente no anúncio do jornal é a evidência da medicina 
oficial vivenciando uma profunda crise nos seus pressupostos epistemológicos (desconhecimento 
etiológico da doença), bem como os seus fundamentos terapêuticos (incerteza sobre a maneira 
mais eficaz de cura da doença). Nos casos em que os “recursos da sciencia” se esgotam, os que 
restavam eram apenas os métodos tradicionais, embora considerados grotescos e muitas vezes 
fatais, mas que acabavam por representar o único viés de salvação para o doente. 

A respeito dos métodos terapêuticos de natureza alopática, bem como os remédios do 
mesmo tipo, é possível identificar uma verdadeira complexidade em termos de preparo, 
fabricação e aplicabilidade. Sob as mesmas circunstâncias deletérias de 1862, o notável médico 
Antônio da Cruz Cordeiro prescreve em suas “Instruções Sanitárias Populares” duas fórmulas 
complementares para o trato dos primeiros sintomas do cólera epidêmico: 

 
Quadro I: Fórmulas para o tratamento dos primeiros sintomas do cólera epidêmico. 

Fórmula 1 Fórmula 2 

- Ratainha................................... 2 oitavas 
Água fervendo para fazer infusão... 1 libra 
Coe e junte xarope cítrico............. 1 onça 
 
Observação: Dá-se em 3 ou 4 porções com 
intervalo de meia até duas horas, conforme o 
caso urgir. 

- Pontas de veado calcinadas e 
porfirisadas.................................. 1 oitava 
 Goma arábica........................... ½ oitava 
Água comum pouco mais de........ 1 libra 
 
Observação: Para ficar tudo depois de fervido e 
coado em uma libra de cozimento; o qual se 
poderá adoçar com uma onça de xarope 
diacódio, ou xarope de goma, ou de xarope de 
flor de laranjeira. 

Fonte: Quadro elaborado pelo autor com base nas informações contidas em Cordeiro (1862). 
 

Notemos a complexidade existente na fabricação dos remédios de natureza alopática, 
atentando especialmente para os componentes e as quantidades de cada um deles distribuídos nas 
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fórmulas. As unidades de onça e libra são, sem dúvida, o primeiro ponto que hipoteticamente 
impediria uma pessoa comum de executar estas fórmulas com precisão; afinal, cada onça 
corresponde aproximadamente a 28,352 gramas, e cada libra a 453,6 gramas, valores estes que 
necessitariam obrigatoriamente do refinamento ou da manipulação criteriosa de habilidosos 
farmacêuticos ou boticários. O segundo ponto está nos próprios  componentes das fórmulas, 
que, embora nos pareçam a priori acessíveis ao povo, talvez causassem um certo estranhamento. 
Estas são, sem dúvida, características próprias dos métodos de cura de natureza alopática do 
período e que evidenciam a articulação de médicos e farmacêuticos, bem como a ideia popular de 
que “receita boa era aquela preparada de modo individualizado e com diversos componentes” 
(FIGUEIREDO, 2008, p. 94).  

As necessidades em torno do consumo de remédios certamente são acompanhadas das 
possibilidades de associá-los, a partir das indicações, a diferentes interpretações da doença e da 
saúde. Na Paraíba Imperial, grande parte dos preparados e das indicações de chás relatados pelo 
memorialista Horácio de Almeida (1966) – por exemplo –, possuíam certas singularidades: 

 
Quadro II – Indicativo de chás para combater doenças e complicações de saúde e na Paraíba do 

século XIX. 

Chá Eficácia 

Erva doce Cólicas 

Erva Cidreira Digestões difíceis 

Sabugueiro Tosse, defluxo e constipação 

Flor de Chumbinho Apenas contra Tosse 

Folha de Mulungu Barrida d’água 

Raspa de Jurema Impaludismo 

Folha de Goiabeira Diarreia 

Folha de Louro Flatulência 

Barata Asma 

Excremento de cachorro Sarampo 

Grilo Fazer menino falar 
Fonte: Quadro elaborado por nós a partir das informações contidas em Almeida (1966). 

 
Chamo a atenção para os três últimos indicativos de chás para Asma, Sarampo e “fazer 

menino falar”. Parece-nos estranho hoje, pensar em chá de “barata”, “excremento de cachorro” e 
“grilo” para combater certas doenças. No entanto, no Brasil do século XIX, havia a ideia popular 
de que remédio bom era aquele cujo “gosto era ruim” (FIGUEIREDO, 2008, p. 102), que 
funcionava como uma espécie de “justa penitência” para se alcançar a cura almejada. Neste 
ponto, não se pode dissociar a utilização de excrementos de ritos de cunho religiosos, porém, o 
interesse maior é chamar a atenção ao uso dos excrementos e outros métodos que nos parece 
absurdos hoje com o objetivo de curar problemas de saúde: 

 
Quadro III – Práticas terapêuticas para solucionar problemas de saúde. 

Solução Problema/Mal/Doença 

Surra de Chibata Vício de comer terra 

Colocar sobre a cabeça um fato 
de ovelha 

Problemas de “Juízo” 

Bosta de Cavalo em Pó Sarar ferida 

Terra de Cemitério Curar Úlcera 

Urina de Vaca preta com leito 
cru 

Curar Tuberculose 

Chá de Grilo Parar fazer menino falar 

Chá de Barata Curar Asma 
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Excremento de Cachorro Curar Sarampo 
Fonte: Quadro elaborado por nós a partir das informações contidas em Almeida (1966). 

 
A variedade de métodos, cuja crença apostava numa natureza terapêutica que almejava a 

cura nos parece em tudo singular. Dito isso, reitero a importância em perceber que alguns 
métodos terapêuticos para combater certos males, nos dizem muito sobre o entendimento da 
própria doença no século XIX, conforme já indicado. Nesse sentido, se a doença era ruim, o 
remédio ou método para curá-la também teria que sê-lo. No universo dos remédios, chás e 
práticas terapêuticas na gênese da segunda metade do século XIX, práticos e médicos talvez 
possuíssem uma luta em comum: combater doenças e exercer medidas de tratamento que fossem 
minimamente convincentes em prol da cura. Nesse ínterim e em meio a um emaranhado de 
disputas, os diversos curadores exerciam seus ofícios conforme as circunstâncias do contexto, 
estabelecendo redes de sociabilidade uns com os outros quando conveniente, mas também 
criando mecanismos de inibição, fazendo com que o fator doença ressignificasse sempre que 
possível, as variadas práticas de cura em voga. 
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A FORÇA DO MANDONISMO POLÍTICO DÁ ÀS CARTAS: QUALIFICAÇÃO E 
REVISÃO NOS QUARTÉIS DA GUARDA NACIONAL DO INTERIOR DA PARAHYBA 

(1850-1873) 
Alysson Duarte Cabral1 

 
Quando o decreto de 21 de janeiro de 1865 foi expedido pelo Governo Central, à relação 

entre os comandantes dos quartéis da Guarda Nacional e os presidentes provinciais vigoravam dentro 
das tramas clientelistas. As estratégias de centralização da milícia por meio da Lei de reformulação n°. 
602 de setembro de 1850, adotadas pelo governo imperial não encontrou considerável adesão dentro 
dos limites do território paraibano. Com as bases políticas dominadas pelos potentados locais os 
guardas nacionais da Província puderam barganhar através de acordos e favores sua permanência na 
terra natal, e consequentemente no seio familiar.  

Por tratar-se de uma instituição detentora de considerável poder simbólico na sociedade 
imperial, a Guarda Nacional era sempre uma instituição muito visada pelos representantes do 
Governo da Corte. Na Paraíba da década de 1860 não foi diferente, em tempos de efervescência 
política na Província, devido aos intensos recrutamentos para a Campanha do Paraguai os presidentes 
precisaram de habilidades nas tramas com os potentados locais para sustentar-se no poder. Nessa 
empreitada, a relação com o mandonismo político envolvia quase sempre a proteção aos membros da 
Guarda Nacional.  

Nos momentos de eleições, a Guarda Nacional desempenhava um papel de suma importância, 
onde constituía verdadeiro cabo eleitoral. A milícia, constantemente, era mobilizada também para 
auxiliar os corpos policiais na segurança dos pleitos na Província, tendo em vista que essas “repetidas 
com tanta frequência, tornaram-se uma preocupação constante na vida local, e poucos se mantinham 
afastados do processo”.2 

Com grande influência em seus redutos eleitorais, os chefes políticos também utilizavam a 
milícia no atendimento de seus próprios interesses, onde quase sempre prevalecia o emprego da força 
para coagir eleitores e adversários quando os pleitos necessitavam de uma maior atenção. Essa 
utilização da força estava sempre presentes nas barganhas para obter os votos dos agregados, 
fundamentais em eleições acirradas. Segundo Graham: 

 
[...] não se considerava um agregado como um criado ou empregado. Embora alguns 
julgassem o direito de voto dos agregados uma falha no sistema, poucos questionavam sua 
prerrogativa legal de exercê-lo. De fato, na família ampliada dos chefes políticos, os 
agregados eram cruciais para o êxito eleitoral.3 

 
Rasgando a província no sentido Leste-Oeste os sete Comandos Superiores da Guarda 

Nacional na Paraíba, apesar das similaridades, apresentavam cada um as suas particularidades, dado o 
cenário em que cada um se situava. Nessa perspectiva, fatores de diversas ordens precisam ser levados 
em consideração: políticos, econômicos e sociais. Embora não compreendesse um território de 
grandes dimensões, as relações de cada Comando com o Governo provincial não foram análogas, 

                                                           
1 Mestrando pela Universidade Federal de Pernambuco – (UFPE); Bolsista do CNPq. 
2.GRAHAM, Richard. Clientelismo e Política no Brasil do Século XIX. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1997. p. 142. 
3Ibidem, p. 144. 
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constituindo cada um, uma preocupação diferente para os representantes centrais e para os 
presidentes provinciais (em particular).    

Desde o Comando da Parahyba do Norte até o de Pombal (no alto Sertão), passando pelos 
comandos do Brejo, de Campina Grande e pelo de São João, no Cariri, algumas questões precisam ser 
analisadas. Tarefa que trará um melhor entendimento de como funcionava as práticas clientelistas e os 
conchavos políticos entre o governo da Província e os oficiais comandantes de quartéis e batalhões, 
levando os presidentes a nomear homens de confianças nas diversas freguesias ao longo da Paraíba. 

Estudar os comandos superiores do interior é discutir, sobretudo, a situação vivenciada por 
esses quartéis nos dias que antecediam aos conselhos de qualificação e revisão da Guarda Nacional. 
Conforme o historiador gaúcho André Fertig, a palavra qualificação é sugestiva para a análise 
histórica, indicando o teor do processo, tendo em vista que ser qualificado para a milícia trazia junto 
uma forte carga simbólica e de respeitabilidade social. 4 

A análise processual do destacamento de guardas nacionais para a Guerra do Paraguai requer 
também a observação do decreto publicado duas semanas antes do de 21 de janeiro: o decreto n°. 
3.371 que criava o quadro de Voluntários da Pátria. No art. 3°. o decreto ressalta que: “Os Guardas 
Nacionaes, praças de pret. que se apresentarem, serão alistados na primeira Linha com as mesmas 
vantagens do art. 2°, passando nos postos, que tiverem nos corpos da mesma guarda, a que 
pertencerem”5.  

As vantagens as quais o mesmo se refere trata-se do soldo de 300 rs. diários e uma gratificação 
de 300$000 quando der baixa ao serviço, além de “um prazo de terras de 22. 500 braças quadradas nas 
colonias militares ou agricolas”6. Vantagens que não favoreceram grande adesão por parte da milícia 
da Província, tendo em vista que a adesão ao front poderia custar bem mais ao guarda, uma vez que 
significaria a própria “renúncia” à família e aos negócios e interesses locais ao qual o mesmo 
mantinha. 

Por sua vez, o artigo 13°, traz que as praças dos Corpos Policiais do Império terão todas as 
vantagens concedidas aos voluntários Guardas Nacionais. Esse artigo salienta uma questão 
importante, ainda que o decreto determinasse algumas vantagens para os Voluntários da Pátria, essas 
divergiam das concedidas aos indivíduos pertencentes ou que pertenceram aos quadros da Polícia ou 
da Guarda Nacional. É também por meio dessa questão que percebemos os benefícios gozados pelos 
membros que ocupavam postos nessas duas instituições, favorecimentos que mantinham mesmo após 
ter dado baixa. 

A emergência em obter reforços ainda levava o governo imperial a adotar algumas medidas 
que instigasse o alistamento, segundo o decreto lista no art. 14°:  
 
                                        Gozarão de vantagens aquelles que na Côrte e Provincia do Rio de Janeiro se apresentarem 

dentro do prazo de sessenta dias, nas provincias mais proximas no de tres, e nas mais 
remotas de quatro mezes, contados da data da publicação deste Decreto, nas respectivas 
Capitaes; os Guardas Nacionaes aos Commandantes Superiores, e, onde os não houver, aos 

Commandantes dos Corpos, e os outros voluntarios ás Autoridades que o governo designar
7. 

 
O prazo fixado pelo Governo imperial tinha caráter experimental, uma vez que trazia como 

um dos principais requisitos medir o patriotismo dos brasileiros. Em tempos belicosos com um 
Exército bastante limitado (como era o caso da força de primeira Linha do Império), essa foi uma 
estratégia que pareceu adequada. Poucos meses depois o alistamento voluntário sofreu paulatinamente 
um processo de esgotamento mesmo nas províncias e freguesias onde nos primeiros dias teve grande 
demanda. Fazendo parte das províncias “remotas”, prescrito no artigo referido acima a Paraíba 
constituiu um dos principais focos de resistências ao decreto imperial, engajados politicamente com os 

                                                           
4 FERTIG, André Atila. Clientelismo político em Tempos Belicosos: A Guarda Nacional da Província do Rio 
Grande do Sul na defesa do estado imperial centralizado (1850-1873). Santa Maria: Ed. da UFSM, 2010. p. 31. 
5Coleção de Leis do Império do Brasil - 7/1/1865. Página 5 Vol. 1 ptI.  
6Coleção de Leis do Império do Brasil - 7/1/1865. Página 5 Vol. 1 ptI.  
7Coleção de Leis do Império do Brasil - 7/1/1865. Página 5 Vol. 1 ptI.  
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presidentes (representantes máximo do poder da Corte nas províncias) os potentados paraibanos 
souberam tirar a seu tempo vantagens para seus familiares e protegidos políticos diante das leis e 
ditames vindos do Rio de Janeiro.  

Bastaram duas semanas para que as decisões tomadas na Corte atingissem a instituição mais 
respeitada das forças armadas na época: a Guarda Nacional. O quadro que se desenhava na 
Campanha do Paraguai pedia urgência diante da falta de preparo e do número insuficiente de soldados 
que compunham às fileiras do Exército. Datado de 21 de janeiro do mesmo ano o Decreto n°. 3.383 
instituía a seguinte resolução: “Manda destacar 14.796 guardas nacionais dos differentes corpos, não 
só para defesa das praças, fronteiras e costas do Império como para o serviço de guerra no Estado do 
Paraguay” 8. E ainda destacava que o decreto era em virtude dos arts. 1°, 117, e 118 da Lei n° 602, de 
19 de Setembro de 1850. 

O destacamento da milícia para o conflito na região platina não foi decisão fácil para o 
Governo Central. Tendo em vista, que ela envolvia em boa parte membros e familiares dos chefes 
políticos que sustentavam as bases do Império nos diversos recantos do imenso território brasileiro. 
Enfrentar possíveis resistências desses grupos, contudo, era menos prejudicial do que uma derrota 
para a República paraguaia naquela altura, uma nova Cisplatina traria prejuízos incalculáveis pra o 
Brasil, e o Estado Imperial não poderia correr esse risco. 

Na Paraíba o tumulto em torno dos processos de qualificação tratava-se de uma constante na 
década de 1860. Na exposição em que Francisco de Araújo Lima passou a administração da Província 
para Felizardo Toscano de Brito em 17 de fevereiro de 1864, o presidente ressalta que:  
                                  

Em vista das participações até aqui recebidas, parece que poucas são as freguezias, em que 
este anno se tem procedido a qualificação de votantes, em consequencia de duvidas, que se 
derão a respeito das convicções, que a lei recommenda para a formação das juntas. Tenho 
entretanto designado novos dias para todas aquelas freguezias, de onde me ha chegado a 
noticia de semelhante falta.9 

  

No mês seguinte (21 de março) o despacho do governo provincial dava destaque às 
qualificações realizadas nas vilas e freguesias. Dessa vez o presidente Toscano de Brito dirigia-se a 
Câmara municipal do Teixeira:  
 
                                          Não se tendo ainda organisado a junta revisora da qualificação de votantes da freguezia da 

Villa do Teixeira, na ultima dominga de fevereiro proximo findo, por duvidas que a respeito 
se derão, segundo acaba de participar a esta presidencia o respectivo juiz de paz, cumpre que 
a camara municipal da mencionada Villa expeça novas ordens, no sentido de ter lugar a 
formação da dita junta na 3ª. dominga de maio vindouro, procedendo-se para isso á 
convocação dos eleitores e supllentes eleitos para a nova legislatura, que já forão approvados, 
como se communicou á mesma camara. 10 

 

Constantemente esses processos enfrentavam indefinições e anulações, o exemplo de Teixeira 
não é o único. Em abril de 1864, no município de Mamanguape a situação não era diferente, em oficio 
enviado ao juiz municipal do referido termo o presidente observa que:  
 
                                          Tendo sido, em data de hontem, annullada a qualificação de votantes, que este anno se fez na 

freguezia de S. Pedro e S. Paulo dessa cidade, e designado o dia 19 de Junho vindouro para 
organisação da junta que deve proceder á nova qualificação, o communico a V.m., 
recommendando-lhe a reunião extraordinaria do respectivo conselho municipal de recurso 
depois de concluidos os trabalhos da referida junta, e guardando o intersticio. 11 

 

                                                           
8Coleção de Leis do Império do Brasil - 21/1/1865. Página 15 Vol. 1 pt II.  
9 BRASIL. Relatório do Presidente de Província da Parahyba. Em que o Ex. Sr. Dr. Francisco de Araújo Lima passou 
a administração da província para o Ex. Sr. Dr. Felizardo Toscano de Brito. Parahyba do Norte, 17 de fevereiro de 1864, 
p. 05.  
10 Arquivo Público Valdemar Bispo Duarte. Correspondência do Presidente da Província. Cx 058.  
11Arquivo Público Valdemar Bispo Duarte. Correspondência do Presidente da Província. Cx 059. 
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Essas situações desenrolavam-se por conta do caráter clientelista presente nas paróquias e 
freguesias, conjuntura que se estendia para a Guarda Nacional. Tendo em vista que “desde a 
organização da milícia, através das qualificações, já é possível percebermos que a Guarda Nacional 
estava impregnada pela prática clientelista’’.12Os “alvoroços” sempre comuns nesses momentos eram 
motivados por algumas circunstâncias que tinham uma série de interesses por trás, conseguir ficar na 
reserva da milícia significava mais tempo para cuidar das atividades e afazeres, além de não correr o 
risco de ser destacado para o campo de batalha, privilégio adquirido boa parte das vezes por aqueles 
membros de famílias mais abastadas. Por outro lado, ser qualificado e poder engajar-sena milícia para 
um cidadão comum, significava gozar de certo prestígio social e receber o reconhecimento de alguns 
oficiais locais, podendo até mesmo galgar postos mais altos dentro da instituição. 

Ainda conforme Fertig: 
 
Segundo a linguagem da época, utilizada pelos oficiais encarregados do recrutamento e 
qualificação, os que eram excluídos da Guarda Nacional mereciam rótulos pejorativos, sendo 
denominados de vadios, turbulentos, vagabundos e vistos como pessoas que, por diversas 
razões, representavam uma ameaça à ordem social.13 

 

No interior da Paraíba em meados do século XIX, antes mesmo da emergência e do apogeu 
da cultura algodoeira que trouxe riquezas para aquelas terras a principal atividade era a agropecuária. 
Realizada na região desde os tempos coloniais, boa parte das vezes praticada de forma extensiva, a 
pecuária bovina exigia grandes extensões de terras. Conforme ressaltou Celso Furtado:  

 
[...] a pecuária desempenhou certo papel de estabilizador das atividades econômicas em seu 
conjunto. Nas fases de depressão da atividade econômica principal, a pecuária podia absorver 
a mão-de-obra livre e a capacidade empresarial sobrantes [...], no Brasil açucareiro o 
hinterland pecuário se apresentava como uma fronteira móvel a conquistar. A abertura de 
fazendas de gado constitui, assim, de alguma forma, um processo de colonização de 
povoamento [...] a abertura de uma fazenda não exigia mais que algumas cabeças de gado 
[...].14 

 
 É importante ressaltarmos o caráter expansionista que a pecuária demandava, porque o 
conseqüente alastramento da mesma através de centenas, e até mesmo milhares de hectares de terras 
significava também a expansão do poder clientelista. Poder este que muitas vezes atravessavam os 
limites de municípios e comarcas aumentando os números de agregados e reforçando o paternalismo 
que a figura do fazendeiro sempre trazia junto de si. 
 Esse resumido contexto econômico e social desenvolvido aqui tem seu propósito. Nesse 
trabalho analisamos os conselhos de qualificação e revisão realizados nos quartéis do interior da 
Província da Paraíba, a exemplo do 10°. quartel da Guarda Nacional, localizado no município de 
Campina Grande. Através da documentação pesquisada percebemos que em maio de 1868 o 
Comandante Superior do quartel, Raimundo Egídio de Almeida, efetuou mudanças no interior do 
mesmo, essas tinham caráter de favorecimento e motivação política naqueles anos tão perturbados 
como foi registrado nas fileiras da milícia na província, perturbação esta motivada, em boa parte, pelo 
fato da mesma não conseguir atender a quantidade solicitada pelo decreto 3.383 de janeiro de 1865. 
Conforme o Comandante relata:  

 
[...] por essa proposta tenho a honra de levar a presença do Ex. Sr. presidente da província da 
Parahyba Doutor Innocêncio Seraphico de Assis Carvalho contendo os nomes dos cidadãos 
que devem ser nomeados e providas por sua aptidão e boas qualidades nos postos vagos na 
primeira, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima companhias do Batalhão n°. 10 na forma da 
lei n°. 602 de 19 de setembro de 1850 que deu nova organização a Guarda Nacional.15 

 

                                                           
12FERTIG, op cit, 2010. p. 31. 
13Ibidem. p. 145. 
14 FURTADO, Celso. Formação Econômica do Brasil. 14ª ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1976. p. 96. 
15 Arquivo Histórico Valdemar Bispo Duarte. Cx 059. 
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 O quadro a seguir traz os nomes, as patentes e as respectivas companhias que os oficiais 
deveriam ocupar: 

 
Quadro 01. Batalhão n°. 10 da Guarda Nacional do Município de Campina Grande, maio de 1868. 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Arquivo Público Valdemar Bispo Duarte. Cx 059. 

 
Por volta de 1868 ainda perdurava na província o impasse no envio de guardas nacionais para 

o Paraguai, o caso não encontrou solução mesmo com todas as estratégias políticas e constantes 
campanhas imprimidas pelos representantes do governo imperial. Preocupados com o contexto da 
província naquele período, a Guerra no Sul pouco significava para o mandonismo local na Paraíba. 
Todavia, como ressaltado acima esse fato estava longe de ser razão para sustentar a Guarda na 
província. O engajamento sem muito sucesso dos delegados (colocamos delegados aqui não como o 
representante da polícia em si, mais como todos aqueles que faziam parte do aparato burocrático do 
governo da Corte) na Província pode ser observado no relatório de Innocencio Seraphico de Assis 
Carvalho:  
 
                                          Desde que assumi a administração dessa Província dediquei-me mui particularmente ao 

serviço da guerra, e com preferência à outro qualquer. Comprehendi que nas tristes 
conjuncturas, em que se achava o paiz, e que infelizmente ainda não cessaram, toda a 
attenção dos Presidentes de Província devia convergir principalmente para o alistamento de 
novos contingentes, que fossem engrossar as nossas forças. Era um serviço arduo, penoso, e 
fatigante, cumpre confessar, mas eu não podia, nem devia como brasileiro e Delegado do 
Governo Imperial esquecer-me d’elle. Mao grado as difficuldades, com que tive de lutar, 
provenientes, já das idéias derramadas pela opposição, e já do desanimo e mesmo 
repugnancia, que certas camadas da população votavão ao serviço da guerra, pude 
remetterem diversas épocas muitos contingentes, que formaram o numero de 658 alistados, 
sendo o ultimo, que se compôz de 59 praças, embarcados no dia 8 do corrente.16 

 
O presidente menciona o principal empecilho encontrado para a obtenção com sucesso do 

envio de guardas nacionais. Para Assis Carvalho, além do patronato, a má vontade de alguns oficiais 
contribuía nessa tarefa ardilosa:  

 
                              Inutilmente poderia eu recorrer a guarda nacional, cujos batalhões ainda não preencheram os 

contingentes que lhes foram marcados. Com quanto a suspensão do recrutamento não se 
estenda aos guardas nacionaes designados, considero todavia improficuo o recurso para 
semelhante medida. A má vontade de alguns officiaes, o patronato de outros e a 
indisculpavel desídia de muitos são sérios embaraços para o bom exito d’aquella medida. 17 

                                                           
16 BRASIL. Relatório do Presidente da Província da Parahyba. Em que o Ex. Sr. Dr. Innocencio Seraphico de Assis 

Carvalho passou a administração para o 2° vice-presidente Padre Francisco Pinto Pessoa, em 29 de julho de 1868. 
Parahyba, Typ. dos herdeiros de J. R. da Costa, rua Direita, n. 20. 1868. pp. 4-5. 

17 BRASIL. Relatório do Presidente da Província da Parahyba. Em que o Ex. Sr. Dr. Innocencio Seraphico de Assis 
Carvalho passou a administração para o 2° vice-presidente Padre Francisco Pinto Pessoa, em 29 de julho de 1868. 
Parahyba, Typ. dos herdeiros de J. R. da Costa, rua Direita, n. 20. 1868. p. 05. 

Oficial Posto Companhia 

Manoel Fellipe Santiago Alferes        1°. Companhia 

Manoel Serafim dos Santos Alferes        3°. Companhia 

Joaquim Ribeiro de Faria Tenente        4°. Companhia 

José Dias da Costa Alferes        5°. Companhia 

Frederico Augusto Neiva Alferes        6°. Companhia 

 Justiniano Cavalcanti de  
 Albuquerque Bello 

Alferes 6°. Companhia 

Francelmo de Lima Alferes        6°. Companhia 

José Ferreira da Costa Alferes 7°. Companhia 
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O conselho referido acima no município de Campina Grande concerne ao mesmo período 
relatado pelo presidente ao seu sucessor (o primeiro semestre de 1868), em nossa pesquisa não 
encontramos quem eram e a que famílias pertenciam os guardas que solicitaram mudanças de postos. 
Entretanto, a efetivação dessas mudanças sugere-nos que as mesmas estavam sendo realizadas num 
período de arrocho e pressão sobre a milícia, levando-nos a imaginar que elas tinham motivação 
eminentemente clientelista. 

Nas vezes em que os guardas nacionais vinham de origem humilde, o clientelismo funcionava 
como barganha para obter fidelidade e proteção, benefício este que se estendia a toda família do 
miliciano numa rede de relação social e política de finalidades recíprocas. Em tempos belicosos, como 
foi a segunda metade da década de 1860, essas relações estreitaram-se, ir ao campo de batalha poderia 
ser vantajoso para alguns, mas para o praça e oficiais de menor escala da Guarda Nacional paraibana 
não significava nenhum privilégio, pelo contrário, poderia sair caro demais. 

Ir ao campo de batalha significava o afastamento da família, dos negócios, do cultivo da terra 
(principal atividade realizada no campo durante o Império). Além de outros fatores, o que por certo 
não era nada desejado para um habitante de uma província tão longínqua do centro do governo 
imperial e das províncias fronteiriças com o Paraguai. 

Seguimos essa linha de raciocínio em nosso argumento, procurando entender porque alguns 
homens que ocupavam o alto escalão na milícia viam vantagens pessoais em participar e engajar-se na 
campanha para a maior participação da Guarda no conflito. Destaque para os milicianos do Rio 
Grande do Sul que não mediram esforços no auxílio ao Império naquela empreitada, embora o 
envolvimento gaúcho tenha sido motivado por outros fatores como veremos no capítulo 02. Todavia, 
o estudo nas províncias nortistas ao que concerne ao envio de tropas da Guarda Nacional para o 
conflito ainda precisa ser aprofundado, sem dúvidas por localizar-se em uma região distante de onde 
ocorria a guerra contribuiu para que quisessem se afastar do conflito. Porém, esse não é o único fator, 
tendo em vista, que a província da Bahia engajou-se com uma grande quantidade de homens. 

O grande fator para que a milícia paraibana resistisse de ir ao Paraguai foi mesmo à 
possibilidade que os conchavos políticos tinham para barrar tal processo. Mesmo que outros fatores 
fossem utilizados para explicar tal falta de êxito, estratégia utilizada principalmente pelos presidentes 
de província. A segurança de propriedades e individual, a mão-de-obra e outros argumentos serviam 
para esconder a verdadeira dificuldade em enviar homens da província para o Sul. 

Dessa forma é que entendemos a rotatividade ocorrida no décimo batalhão de Campina 
Grande em meados de 1868, estratégia que não foi exclusiva do mesmo. Caso similar ocorreu no 2°. 
batalhão da Guarda Nacional que compreende os termos de Pilar e Pedras de Fogo em abril daquele 
mesmo ano, quando “mudanças necessárias forão realizadas afim de garantir a lealdade e a fidelidade 
entre seus homens”.18 O quadro a seguir compreende os nomes dos oficiais nomeados naquele ano:  
 
Quadro 02. Guardas nacionais nomeados nos municípios em Pilar e Pedras de Fogo em abril de 1868.  

Fonte: Proposta para officiaes do batalhão da Guarda Nacional n°. 2 dos municípios de Pilar e Pedras de 
Fogo.Organizada em 02 de abril de 1868.  José de Brito Ferreira, Juiz de Paz. 

 

                                                           
18 Proposta para officiaes do batalhão da Guarda Nacional n°. 2 dos municípios de Pilar e Pedras de Fogo. 

Organizada em 02 de abril de 1868.  José de Brito Ferreira, Juiz de Paz. 

Nome do oficial Posto Observação 

Alberto de Brito Ferreira Tenente A qualificação do G.N. referido tem preceitos legais 

Aldair de Brito Ferreira                          Tenente   Idem 

Justiniano Rodrigues de Paula       Tenente Idem 

Umbiratam Farias de Gouvéa Alferes Idem 

Teófilo Rodrigues Medeiros         Alferes Idem 
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Localizados ainda na região açucareira o batalhão que compreendia os dois municípios 
enfrentava pressões nos idos daqueles anos, uma vez que os batalhões concernentes ao Cariri-Sertão 
continuavam cada vez mais resistentes diante do destacamento para o Paraguai. Os batalhões da 
Capital, de Mamanguape, de Independência e de Pilar-Pedras de Fogo foram os que mais 
contribuíram com êxito e patriotismo. 

Esse fato lava-nos a imaginar que a proximidade com os representantes da Corte (em especial 
com o presidente da Província) facilitava as redes e relações entre estes e o mandonismo local, o que 
até certo ponto promovia mais acertos entre ambas as partes. Por outro lado, esses gestos de 
patriotismo e fidelidade ao Império foram demonstrados apenas em alguns períodos, não se tratando 
de uma unanimidade. O que nos leva a concluir que o discurso de patriotismo aderido pelos membros 
que ocupavam os cargos mais importantes na Província tratava-se, na verdade, de um gesto de praxe e 
mera formalidade.     

Nesse Conselho de qualificação algo nos chama atenção, o sobrenome Brito Ferreira, do Juiz 
de paz que coincide com o mesmo sobrenome dos dois primeiros oficiais indicados para nomeação. 
Nesses conselhos os mesmos desempenhavam uma função preponderante, conforme Saldanha o 
alistamento processava-se em cada distrito mediante um Conselho de Qualificação, esse era formado 
pelos juízes de paz que eram eleitos e ainda pelos seis eleitores mais votados do respectivo distrito.19 

Miriam Dolhnikoff quando ressalta a importância do poder local, faz ressalvas aos amplos 
poderes detidos pelos juízes de paz. Esses foram muito criticados a partir da revisão conservadora 
empreendida pelos saquaremas iniciado no final da década de 1830, pois os poderes dado pelos 
liberais a esses juízes atrapalhavam a administração do governo central e até mesmo causava rixas 
entre as elites locais nas vilas e paróquias:  

 
O juiz de paz seria um problema não apenas para o governo central mas também para a 
política local. As facções rivais disputavam acirradamente o controle sobre o magistrado 
eleito e a derrotada passava a sofrer a perseguição do novo juiz. Com fama tanto de 
incompetentes quanto de corruptos, além de responsáveis pela intensificação dos confrontos 
entre as facções locais, os juízes de paz se tornaram objeto da crítica acerba de muitos 
membros da elite imperial, que começaram a questionar a amplitude do poder. 20 

 

Localizados no interior da província, boa parte dos comandos da Guarda Nacional da Paraíba 
apresentaram resistências as ordens e ditames vindos do Rio de Janeiro (especialmente ao decreto n°. 
3.383 de janeiro de 1865). Não restam dúvidas que as elites locais esforçaram-se em estreitar as 
alianças com os representantes da Corte afim de que esse empenho fosse concretizado, e nessa 
empreitada os presidentes de província, os comandantes superiores de milícia e os juízes de paz 
constituíam figura salutar.  

Analisamos aqui dois batalhões da Guarda Nacional: o de Campina Grande, na divisa entre o 
Agreste e o Cariri e o de Pilar-Pedra de Fogo já na faixa litorânea. É bem verdade que o primeiro 
adotou maiores estratégias contra essas ordens, todavia o segundo também não ficou atrás como 
podemos notar no pedido do magistrado para beneficiar os próprios familiares. Toda tática era 
adotada para livrar-se do serviço enfadonho e dos campos de batalha, já que está no serviço ativo da 
milícia naqueles tempos significava quase certo participar do conflito.   
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A GUERRA DO PARAGUAI NOS ANNAES BRASILIENSES DE MEDICINA (1864-
1870): INTERPRETAÇÕES MÉDICAS SOBRE AS ENFERMIDADES PRESENTES 

NO FRONT 
 

Janyne Paula Pereira Leite Barbosa1 
Introdução 
 
 Ao longo do século XIX, a ciência buscou, por meio da criação de sociedades, 
instituições, faculdades, jornais e revistas, se consolidar no plano social e político do Brasil. Os 
conflitos com as práticas de cura de herança colonial, tradicionais e comuns, ocupou edições, 
teses, e os discursos médicos, com o objetivo central de tentar construir no país uma medicina 
única, oficial e reguladora da vida social. Os planos da comunidade médica que viveu aqui no 
Brasil desde o período colonial, e daqueles que se formaram na Europa em sua grande maioria, 
era promover a consolidação do saber médico e de um projeto higienista voltado para o 
desenvolvimento social do meio urbano.  
  Inserido no projeto de construção do Estado nacional, o discurso médico buscou 
organizar um espaço consolidado de produção e propagação do conhecimento científico, que 
influenciado por ideias europeias, tinha como objetivo combater o “charlatanismo” e 
regulamentar a ciência médica, a partir da construção de teses e pesquisas baseadas em teorias, 
como o neohipocratismo. Para isso, o grupo de médicos, detentores do saber, utilizaram-se de 
veículos de informação como jornais, revistas e folhetins para dissolver na sociedade o discurso 
médico, regulamentos de higiene, métodos de tratamento para determinadas doenças e 
principalmente questionar o exercício dos práticos, considerados charlatães.  Os primeiros 
periódicos médicos brasileiros atuaram:  

 
como um instrumento utilizado pelas sociedades de medicina na tentativa de forjar uma 
opinião pública a respeito dos problemas de saúde no país”, assumindo uma 
importância estratégica no que se referia à profissionalização da medicina, no processo 
de institucionalização da ciência no Brasil (GONÇALVES, p.145, 2013).  
 

 Nesse sentido, foi criada em 1829, apenas alguns anos após a proclamação da 
independência no país, a Sociedade de Medicina do Rio de Janeiro (SMRJ). A ideia de fundar a 
SMRJ nasceu de um pequeno grupo de médicos e cirurgiões que atuavam no principal hospital 
do Rio de Janeiro, a Santa Casa de Misericórdia. Os médicos que participaram da fundação desta 
instituição científica foram: o médico italiano Luiz Vicente De-Simoni; o cirurgião brasileiro 
Joaquim Cândido Soares de Meirelles; os médicos franceses José Francisco Sigaud e João 
Maurício Faivre; e o médico brasileiro José Martins da Cruz Jobim. A sociedade tinha um projeto 
científico e institucional bastante definido, estando intimamente ligado ao desenvolvimento das 
teorias e concepções do movimento higienista europeu iniciado em fins do século XVIII. 
Também podemos atribuir a criação da SMRJ à influência do movimento ilustrado que, desde o 
final do século XVIII, vinha mobilizando políticos e intelectuais luso-brasileiros em torno da 
ideia de reforma e modernização do antigo sistema colonial português (FERREIRA, MAIO E 
AZEVEDO, 1998). 

                                                           
1Doutoranda em História pela Universidade Federal Fluminense- UFF. Agência de fomento da pesquisa: CAPES.  
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A primeira sociedade de medicina criada no Brasil foi herdeira desse movimento 
cientificista, na medida em que tinha a intenção explícita de promover a 
institucionalização da medicina afirmando seu valor utilitário para a construção de uma 
sociedade civilizada nos trópicos (KURY, 1994).  

  
 Como parte deste projeto de institucionalização do saber médico no brasil oitocentista, a 
SMRJ criou um periódico próprio, organizado por médicos e composto de textos de médicos que 
constituíam o quadro de sócios da sociedade. Por intermédio dos periódicos, a sociedade 
estabeleceu um contato direto com outros setores letrados da Corte, e com a elite política 
governante.  
 Quando da sua criação em 1829, a SMRJ era mantida com recursos próprios, ou seja, com 
contribuições do seu quadro de sócios fundadores e médicos que se associaram ao longo dos 
anos. A sociedade era formalmente reconhecida pelo governo imperial, entretanto, diante da crise 
política em decorrência do afastamento de Dom Pedro I em 1831 e a fragilidade institucional da 
sociedade, que se mantinha de recursos próprios obtidos através de contribuições obrigatórias 
dos membros titulares, a sociedade passou por uma mudança em seu quadro de formação e de 
sua própria titularidade, passando a se chamar de Academia Imperial de Medicina (AIM) em 
1835, desta vez financiada também por um patrocínio estatal.  
 A AIM criou em 1841 a Revista Médica Brasileira, que não funcionou por muito tempo 
devido à falta de recursos para financiar a produção da revista. Após dois anos sem publicações, 
em 1845 a academia criou os Anais de Medicina Brasiliense. O periódico era apresentado em 
duas partes: a primeira com as atas e trabalhos da Academia e a segunda com artigos de medicina, 
cirurgia, farmácia, ciências naturais e comunicados da área. Sob esta denominação, publicou 
quatro volumes, entre 1845 e 1849.  
 Em 1849, a publicação recebeu o nome de Annaes Brasilienses de Medicina, quando houve 
uma predominância de artigos estrangeiros no conjunto das matérias publicadas. Sob essa 
denominação, deu-se continuidade à publicação de mais 32 volumes, compreendendo cada um de 
11 a 12 números. O formato do periódico continuou basicamente o mesmo, publicando 
discussões acerca das doenças, diagnósticos, comentários, e novas descobertas para a medicina da 
época. Além disso, publicou-se também narrativas a respeito das moléstias que acometeram a 
população oitocentista. Ou seja, o periódico funcionou como a “voz científica” de uma 
comunidade médica em ascensão no país. 
 Este trabalho tem como objetivo compreender o discurso construído pelo periódico 
Annaes Brasilienses de Medicina a respeito das moléstias que agravaram as condições da população 
civil e militar que ocupou a linha de frente e os acampamentos durante a Guerra do Paraguai 
(1864-1870). Para isso, analisei o periódico entre os anos de 1867 e 1870. Este recorte temporal 
foi definido a partir da epidemia de cólera que atingiu as forças aliadas (brasileiros, uruguaios e 
argentinos) em 1867, que pode ser caracterizado como os anos mais difíceis do conflito, tendo 
em vista o elevado número de acometidos pela cólera-morbus, varíola, dentre outras doenças de 
cunho respiratório, intestinal e epidêmico. Entre 1867 e 1870, o número de doentes multiplicou-
se dia após dia, dificultando as práticas de cura e o funcionamento dos hospitais e enfermarias. 
No decorrer da narrativa, destaquei os principais temas abordados pelos Annaes de forma 
ampliada e íntima no que concerne as menções referentes ao conflito vivenciado pelo Brasil 
Império.  
 
A Guerra do Paraguai nos Annaes Brasilienses de Medicina 
  

Com o início da Guerra do Paraguai2 no final de 1864, o governo Imperial iniciou um 
processo de reorganização do exército brasileiro, com o objetivo de fortalecer as forças imperiais 

                                                           
2A Guerra do Paraguai foi fruto das contradições platinas, tendo como razão última a consolidação dos Estados 
Nacionais. A luta se estendeu por 5 anos e para os países que participaram, a guerra foi um divisor de águas para os 
aspectos políticos e financeiros, “o conflito externo de maior repercussão para os países envolvidos” que marcou a 
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e enfrentar o inimigo paraguaio. Pode-se dizer, que durante todo o conflito as províncias do 
território nacional se envolveram num movimento de fortalecimento do exército brasileiro, e os 
impressos que circulavam na Corte e nas províncias foram os principais veiculadores de 
informações a respeito do conflito e do discurso construído e divulgado pelo governo. Jornais, 
folhetins, revistas, e outros periódicos passaram a informar o público e a sociedade sobre os 
passos que as forças aliadas davam no front, sobre as condições do Exército e da Marinha 
brasileira, e principalmente a respeito do elevado saldo de mortos e doentes, vítimas do conflito.  
 Nesse contexto, os Annaes Brasilienses de Medicina que publicavam mensalmente desde 
1849, passou a publicar estudos e notícias relacionadas ao desenvolvimento da ciência, novos 
diagnósticos, práticas de cura e também informações referentes as doenças que atingiram as 
tropas brasileiras durante o conflito. Para a construção desta narrativa, selecionei alguns volumes 
que trazem a Guerra como um dos temas retratados.  
 O primeiro volume analisado foi a edição 0003 de 1867. Nesta edição nota-se a presença 
de dois eixos centrais de debate: causas de doenças e debates acerca da sintomatologia. A 
primeira matéria publicada se refere a febre typhoidea, na qual os médicos Dr. Nicolao Moreira, 
Dr. Pereira Rego e Dr. Souza Costa, atribuem um caráter epidêmico a tal enfermidade. Outros 
temas também são apresentados, como: quais as condições que podem autorizar a provocação do 
aborto?; a sangria como prática de cura; o exercício das artes de curar pelos “práticos”; casos de 
“linpoma” atribuído a uma escrava; a varíola; e a cólera-morbus. É exatamente no estudo acerca 
do cólera-morbus3 que a Guerra do Paraguai é citada, visto que as tropas brasileiras e aliadas 
sofreram intensamente com o aparecimento deste mal.  
 Os médicos relatam que essa “terrível e mysteriosa moléstia” estava associada as más 
condições higiênicas. Durante a Guerra, essa doença se espalhou rapidamente pelas fileiras do 
exército. A diarreia e os vômitos constantes levaram a desidratação dos acometidos pelo mal. 
Sem métodos de cura eficazes, os coléricos aguardavam a morte nos acampamentos e nas 
enfermarias. Os enfermos tinham poucos meios de ação para conseguir se recuperar desta 
doença, visto que uma vez acometido pela cólera o doente não tinha estrutura física para 
conseguir se deslocar para outros lugares e além disso não havia muitas opções de tratamento 
para esta enfermidade à época. A doença causou preocupação diante da comunidade médica e do 
governo Imperial como um todo.  A disseminação da cólera na Coluna de Mato Grosso a partir 
de março de 1867 é apontada por vários autores dos Annaes como de responsabilidade dos 
reforços enviados por López, pois, na guerra no Paraguai, o mal do Ganges ceifou milhares de 
vítimas das forças aliadas. 
 A presença da cólera no país advém desde o ano de 1855, quando foi registrado o 
primeiro caso da doença em território brasileiro e acabou se tornando um problema de cunho 
epidêmico. Em 1867 são registrados novos casos da doença, primeiramente no Norte (que 
corresponde ao Norte e Nordeste nos dias de hoje) do país. Nesse contexto, foi uma 
preocupação da comunidade médica e das autoridades imperiais tentar sanar o avanço da doença. 
Por isso que os discursos a respeito deste mal são recorrentes nos impressos do século XIX, e 
constantemente se associa o discurso higienista como forma de combate à proliferação da 
referida moléstia.  

 

                                                                                                                                                                                     
Tríplice Aliança formada pelo Brasil, Argentina e Uruguai, e afetou diretamente o Paraguai que saiu destruído 
estruturalmente e politicamente. 

3 Na verdade, como se sabe hoje, a cólera é uma infecção aguda no aparelho intestinal causada por um micróbio, o 
vibrião colérico. Trata-se de uma enfermidade endoepidêmica que só afeta o homem. Os seus sintomas mais 
pronunciados são graves diarreias e vômitos constantes, levando geralmente à desidratação e à perda de electrólitos. 
Devido a instantaneidade dos seus sintomas, à sua gravidade, à sua falta alta mortalidade e, principalmente, à 
impossibilidade de ser tratada eficazmente, a cólera se tornou uma das enfermidades mais dramáticas da história da 
humanidade (DINIZ, 2011, p.37). 
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Na historia medica dos povos as epidemias são sempre acontecimentos graves. Nessas 
quadras calamitosas cujas leis supremas é a salvação da sociedade, cada cidadão faz o 
sacrifício de uma porção do seu tempo,  de seus haveres, e até de sua liberdade; associa-
se ás autoridades administrativas e coadjuvas-as.  Hoje não se exige tanto; basta que 
cada um concorra para estabelecer uma boa hygiene, que é o único meio de salubridade 
e salvação de muitas existências, pois é necessário não se esquecer que nem a mocidade, 
nem o vigor, podem servir de garantia em uma epidemia de cholera-morbus (Annaes 
Brasilienses de Medicina, ed. 0003, p.120, 1867). 
 

 O aparecimento da cólera estava associado as próprias condições insalubres e de assepsia 
das tropas. A proliferação de vírus e bactérias se deu de forma muito rápida e devastadora nos 
acampamentos, e isso deu-se em decorrência do clima úmido, quente, chuvoso e de frio intenso 
principalmente a noite. Além da cólera, o escorbuto também levou vários militares e civis aos 
hospitais e enfermarias. Essa doença está associada a deficiência de vitamina C no organismo. 
Para os médicos brasileiros no século XIX as causas da doença foram: 

 
Entre as causas mais apontadas como productoras do escorbuto, uma há ás quaes se 
tem querido dar uma importância maior e mais geral do que ellas tem e podem ter a 
este respeito. Estas são o ar marinho, e as lonhas navegações, sem comunicar com a 
terra, e os alimentos salgados de que, nessas navegações a gente do mar é obrigada a 
fazer uso (Annaes Brasilienses de Medicina, ed. 0004, p.146, 1867). 

 
 No século XIX, os médicos associavam o aparecimento do escorbuto as condições 
climáticas, ao alimento e a higiene dos locais, principalmente porque a maioria dos casos da 
doença foram registrados em marinheiros. A dieta dessa comunidade, que ficava meses ao mar, 
era composta de carne salgada, farinha e mate ou bebida alcoólica. Não havia à época uma 
relação científica comprovada entre a doença e a ausência de vitamina C, entretanto os médicos já 
sabiam que o suco de limão auxiliava no combate à doença. Com relação a presença desta 
enfermidade durante a Guerra do Paraguai, um médico informa que: 

 
A este respeito cumpre muito atender ás circuntancias, que constituem na hygiene a 
classe dos agentes comprehendidos sob o titulo de circunfusa, como lhe parece ter 
ocorrido, e ocorrer no nosso exercito na actual campanha de guerra do Paraguay, 
obrigado a estacionar, marchar, e guerrear em terrenos alagadiços e paludosos, em m 
clima húmido e frio no inverno e excessivamente quente no verão, onde os soldados 
como os officiaes estão sempre sujeitos a continuaos e excessivos trabalhos, passando 
por incommodos e privações muito grandes, quer pelas más acommodações, quer pelas 
chuvas, e outras intempéries athmosphericas; (Annaes Brasilienses de Medicina, 
ed.0004, p.148, 1867). 
 

 A comunidade médica relacionou o aparecimento do escorbuto as más condições em que 
viviam as tropas, o que reflete um tom de crítica ao governo imperial, que era o responsável pelos 
militares que serviram no front. A noção de higiene e asseio já era discutida no país e a partir da 
criação das Faculdade de medicina e da legitimação do saber médico este passou a ser um tema 
ainda mais latente. O governo imperial e a ciência procuraram organizar a população e promover 
uma agenda sanitária, visto que muitos médicos no século XIX acreditavam que determinadas 
condições higiênicas combinadas com fatores climáticos acarretavam o desenvolvimento de 
doenças.   
 Na Guerra as condições sanitárias não foram das mais desejadas. Como afirma Dionísio 
Cerqueira (1980, p.29) “bebia-se água de cacimbas rasas, cavadas no areal, aliás, água amarelenta e 
grossa, poluída pela vizinhança dos cadáveres”. É necessário salientar que o aparecimento desta 
doença entre as tropas esteve relacionado as condições calamitosas nas quais viviam, assim como 
da ausência de boa alimentação. Durante o conflito, o abastecimento alimentar das tropas foi 
deficitário, o que agravou o quadro de doentes e ainda ocasionou o aparecimento de outras 
doenças, como o escorbuto, a diarreia, dentre outras. Os métodos de cura e tratamento do 
escorbutado defendidos pelo corpo médico eram:  
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[...] dispersar os indivíduos e principalmente os doentes, augmentando os espaços, 
mudar o gênero e qualidade de alimentação, diligenciando o uso de carnes semicruas, e 
de outros alimentos novos e frescos, e dos ácidos, que tendem a solidificar o sangue, ao 
passo que as substancias alcalinas o liquefazem; e therapeuticamente, recorrer aos 
chamados antiscorbuticos, aos tônicos, como a quina, tendo sempre em vista a 
qualidade do escorbuto e á sua origem mais conhecida, sendo este as vezes agudo, e 
ordinariamente chronico, levando então seis e mais mezes a desenvolver-se , e diferindo 
o de mar do de terra principalmente o das prisões, hospitaes e outros estabelecimentos 
em que se achão reunidos muitos indivíduos em espaços proporcionalmente pequeno 
(Annaes brasilienses de Medicina, ed.0004, p.149, 1867). 

 
 O relato contido nos Annaes reflete que os médicos tinham conhecimento a respeito da 
doença e sabiam que ela estava associada a questão alimentar. Por isso defendiam uma ingestão 
de alimentos crus e frescos, assim como de uma dieta variada. O fato é que durante a guerra, os 
relatos se repetiram e a inclusão de novos alimentos na dieta foi raro, tendo em vista o contexto 
em que as tropas viviam. A qualidade da alimentação das tropas era mínima, e os mais 
prejudicados foram os militares de baixa patente, como soldados e cabos, sendo eles os mais 
afetados pelo escorbuto e por outras enfermidades. Segundo o médico e oficial do Exército 
Aureliano Pinto de Moura, os casos de escorbuto foram tratados pelo clorato de potássio, em 
dose moderada; o suco de limão; infusão de quina4 ou cozimento de jequitibá (p.133, 2015). 

 As condições de sobrevivência foram lastimáveis ao longo do conflito. Os desafios 
eram diários, e além de tentar combater o inimigo paraguaio, as tropas e o corpo de saúde 
tentavam lutar pela própria vida. A comunidade enferma vivia de forma bastante debilitada, 
assim como narra o Dr. Caminhoá em 1869: 

 
Os doentes que se achavão deitados sobre trapos estendidos em chão de tijolo, 
offerecião um aspecto desagradável do mesmo modo que nas demais enfermarias 
argentinas, orientaes e parahuayas, havendo alguns, poucos, couros sobre que se 
achavão os mais graves.  
Não havendo enfermeiros e cozinheiros para cuidarem dos doentes e de suas dietas, 
que não podiam ser entregues a elles próprios, visto a grande maioria ser de gangrenas 
das extremidades, feridas por arma de fogo, pleuro-pneumonias, etc., e havendo alguns 
de menos gravidade que se prestarão áquella tarefa, aceitei até que ou se removesse a 
enfermaria, ou se mandasse empregados indispensáveis para os misteres da mesma, 
caso devesse ficar mais tempo (Annes Brasilienses de Medicina, ed.0008, p.292, 1869). 

  
 Como mencionou o médico, o número de funcionários nas enfermarias era muito 
menos do que o necessário para atender ao elevado número de doentes. Além disso, um fato 
recorrente ao longo do conflito foi a alimentação, que não era diversificada e não tinha um 
valor nutricional adequado. Diante desse contexto, a comunidade médica requisitou em 
diversos ofícios e relatórios a presença de um número maior de enfermeiros e funcionários 
gerais, de alimentação de qualidade e de cuidados com relação a assepsia dos locais. 
 Durante o conflito, os ferimentos por armas de fogo geralmente evoluíram para 
infecções e possíveis amputações dos membros. O elevado número de infecções era 
decorrente das condições em que o doente vivia, visto que a higiene do local do ferimento e 
das próprias enfermarias não era adequada. Apesar do discurso médico presar pela higiene 
dos espaços de cura, ao longo da guerra este foi um problema vivenciado diariamente.  
 Diante das condições climáticas extremas, uma outra enfermidade que chamou 
atenção da comunidade médica foi a “gangrena por congelação”, como afirma o Dr. 
Caminhoá: 

                                                           
4A quina (Cinchona Calisaya) é uma planta utilizada para tratar males diversos, como a anemia, a convalescença, 
febres em geral e inflamações. Foi bastante utilizada por curandeiros e pela comunidade médica ao longo do Brasil 
oitocentista como uma forma de tratamento médico.   



e-ISSN: 2359-2796, v. 18, n. 1, 2018. XVIII Encontro Estadual de História – ANPUH-PB 

 

957 

O que mais prendeu minha attenção, quer pela abundancia, quer pelo grande 
desenvolvimento, foi a gangrena por congelação.  
Os casos mais notáveis foram sete, dos quaes um havia sido amputado pelo Sr. Bonilha, 
que pretendeu fazer a desarticulação de Chopard; porém, que, por não haver talvez 
bem calculado (segundo informações que colhi), deixou o osso a descoberto, 
sujeitando-se o doente a uma longa e talvez viciosa cicatrização, visto ser mister que os 
botões carnosos o viessem cobrir depois, como aconteceu (Annaes Brasilienses de 
Medicina, ed. 0008, p.294, 1869).  

 
 A maior parte dos militares que prestaram serviços durante a guerra, se abrigou em 
cabanas cobertas por lona e expostas ao frio intenso da região ao sul do brasil. A gangrena por 
congelamento acometeu as tropas de forma violenta, levando centenas de soldados a terem seus 
membros amputados. O congelamento, provocado por um frio intenso, afeta as camadas mais 
profundas da pele, proporcionando uma necrose do tecido celular subcutâneo, o que origina, por 
sua vez, a formação de uma escara negra no centro da lesão. O tecido enfraquecido pode ser 
infectado por micróbios e para se evitar a extensão deste processo, costuma-se amputar a parte 
afetada. Durante a Guerra, como afirma o Dr. Caminhoá, o tratamento empregado aos 
acometidos pela gangrena foi: 

 
[...] banhos quentes um pouco prolongados, repetidos, depois applicações ammoniacaes 
camphoradas, Quando achavão-se em um estado muito adiantado, tentava, quer com 
uma sonda agulha, quer com a ponta de um bistouri, aprofundando gradualmente, a 
vÊr se limitava apenas á pelle, ou se ia a mortificação até o ossos, e, reconhecida a 
profundidade, fazia grandes incisões escarificadoreas com o fim de fazer sahir 
facilmente os líquidos que, em via de regra, erão pouco abundantes; por isso que a 
gangrena na mór parte era sêcca ou mumificante. Fazia depois uso alternados dos 
antissépticos e emolientes, e internamente dos tônicos reconstituintes, vinhos 
generosos, etc, aguardando o momento propicio para a amputação, isto é, a formação 
completa do circulo eliminatório (Annaes Brasilienses de Medicina, ed. 0008, p.295, 
1869). 

  
 Como já apontado pela historiografia sobre a guerra, os métodos de cura aplicados, na 
maioria das vezes, foram improvisados, tendo em vista o grande número de enfermos, as 
condições extremas e a ausência de medicamentos. Além disso, várias doenças estavam em fase 
de estudos e não havia um diagnóstico preciso, o que consequentemente levou a comunidade 
médica a utilizar ervas, banhos, o álcool e a própria amputação como forma de erradicar ou tentar 
barrar o avanço de determinada doença. Gostaria de lembrar que como plano de fundo deste 
contexto histórico, havia uma ciência médica ainda em construção e consolidação no Brasil 
oitocentista. Sendo assim, as próprias práticas de cura adotadas pela comunidade médica ainda 
eram bastante incipientes, o que transforma os hospitais e enfermarias que funcionaram durante 
o conflito em verdadeiros laboratórios a céu aberto, onde o estudo da medicina e o avanço de 
técnicas médicas se deu de forma constante e expressiva.  

 
Voltemos, porém, ao nosso fim, e continuemos, fazendo todo o possível por poupar 
tempoe papel, e entremos no estudo e apreciação das causas que derão logar ao 
apparecimento das grangrenas por congelação de que, infelizmente, tanto forão 
victimas nossos soldados!  
Como tivemos ocasião de enunciar, onze forão os casos de grangrena por congelação 
(Annaes Brasilienses de Medicina, ed. 0008, p.300, 1869). 

  
 O Dr. Caminhoá segue dentre as páginas do periódico narrando casos de soldados que 
foram diagnosticados pela gangrena, ações tomadas pela comunidade médica, recuperação do 
enfermo, e possíveis ideias a respeito do surgimento desta enfermidade no corpo do Exército 
Brasileiro. É interessante notar que, mais do que um espaço de publicação de notícias a respeito 
da medicina aplicada durante a guerra, os Annaes serviram como um veículo promotor de debates 
da própria comunidade médica. No caso dos gangrenados, coléricos e escorbutados, citados no decorrer 
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desta narrativa, a comunidade médica constrói através do periódico, uma rede de discussões, 
diagnósticos e métodos de tratamentos possíveis, citando inclusive a aplicabilidade de tais 
métodos nos próprios soldados enfermos, como descrito abaixo: 

 
José Antonio dos Santos Cariman, pardo, solteiro, de 18 annos de idade, natural de 
Caxias (província do Maranhão) anspeçada do 5º batalhão d’ infantaria de linha, 
temperamento sanguíneo-nervoso, constituição forte, que foi mandado do exercito 
com gangrena por congelação, de 10 artêlhos, e de parte dos methatarsianos, e cuja 
aréola eliminatória acha-se ainda incompleta.  
Comecei por proceder ao exame aconselhado pela arte, aprofundando gradualmente 
um stylête nas partes mortificadas, e, reconhecida a profundidade, practiquei largas e 
profundas escharificações, havendo, como acontece nas gragrenas munificantes, grande 
cópia de gaz sulphydrico, e outros que se desprendem, quer do tecido sub-cutaneo, 
quer mesmo da pelle.  
Mandei aplicar sobre a parte inflamada, e (e que offerecia algumas phlyctenas que 
dilatei) cataplasmas de linhaça feitas com decocto de quina vermelha com gôttas de 
álcool camphorado (Annaes Brasilienses de Medicina, ed. 0008, p.304, 1869). 

 
 Exemplos como esse do soldado Cariman seguem ao longo desta edição da revista, 
servindo como ponto norteador de um debate dentro da própria comunidade médica. Sendo 
assim, podemos desenvolver hipóteses a respeito da importância da Guerra do Paraguai para o 
estudo de determinadas enfermidades e práticas de cura diversas. Esse tipo de análise corrobora 
com a ideia de que o conflito serviu como um laboratório médico, e os periódicos médicos como 
veiculadores das práticas desenvolvidas no front e do desenvolvimento da medicina no brasil 
oitocentista. 
 
Considerações Finais 
 
 Entre 1864 e 1870, os Annaes Brasilienses de Medicina serviram como um importante 
veiculador de notícias e debates a respeito das doenças e do tratamento destas durante a Guerra 
do Paraguai. Mais do que um periódico oficial da AIM, essa revista contribuiu para fortalecer o 
discurso médico e divulgar descobertas ou novos estudos para a própria comunidade médica. A 
problematização em torno dos Annaes dada ao longo da narrativa tem como plano de fundo a 
consolidação da ciência médica no país, e o público leitor do periódico analisado era a mola 
propulsora desse debate cientifico. Nesse contexto, intensificado pelas faculdades de medicina ao 
longo do século XIX, a comunidade médica presente na Guerra do Paraguai precisou 
desenvolver novas técnicas, improvisar tratamentos e práticas de cura, com o objetivo de salvar 
as vidas das forças aliadas e até mesmo de prisioneiros paraguaios. Como afirmei no decorrer da 
narrativa, o aparecimento das doenças esteve relacionado as próprias condições climáticas, 
higiênicas e de sobrevivência em que as tropas militares e a própria população civil estiveram 
imersas. Contudo, e diante do caos instalado ao longo do conflito, a comunidade médica prestou 
seus esforços em prol do exercício da medicina dentro dos extremos que uma guerra pode trazer. 
Nesse sentido, os Annaes foram um importante espaço de opiniões, divulgação de estudos acerca 
da medicina, e de crítica às práticas de cura que não correspondiam aos preceitos da ciência 
médica à época.  
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NEGROS LIVRES E POBRES NA CIDADE DA PARAHYBA NO SÉCULO XIX 
 

George Henrique de Vasconcelos Gomes1 
 
 

A presente proposta de comunicação tem como objetivo discutir o universo social da população 
negra (livre e liberta) e pobre na cidade da Parahyba no século XIX, bem como em seus 
entornos, situados na zona litorânea da dita província. O desenvolvimento deste estudo contará 
com a perspectiva de Edward Thompson, ou seja, a História Social dos de Baixo e com variada 
documentação do período em questão (passaportes interprovinciais, listas nominais, relatórios de 
presidentes de província, perfil de indivíduos negros com condição jurídica e ocupacional, etc.), e 
apoio da historiografia do tema, que possibilitará identificar aspectos das vivências da referida 
população, como o trânsito de pessoas, do comércio e da regularização deste comércio, e que 
envolvia muitas pessoas pobres e negras daquela sociedade. A partir da análise, catalogação e 
cruzamento destas fontes, foi possível vislumbrar uma parcela das práticas cotidianas daquela 
população, desde a alimentação, suas condições de vida e redes de sociabilidade. Qual era a 
importância desta população para a Cidade da Parahyba e seus entornos? De que forma essa 
população era vista e abordada pelas autoridades provinciais? O presente artigo tenta responder a 
estes questionamentos, que foram o norte principal desta pesquisa em andamento, que vem 
sendo desenvolvida no Programa de Pós-graduação em História na Universidade Federal da 
Paraíba. 
 

Palavras-chave: Parahyba, Cotidiano, Cidade, Sociabilidades, Experiência. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Mestrando do programa de Pós-Graduação em História pela Universidade Federal da Paraíba e bolsista pela 
CAPES-DS. Pesquisador membro do Grupo de Pesquisa Sociedade e Cultura no Nordeste Oitocentista (GPSCNO). 
Estuda o cotidiano das cidades paraibanas nos séculos XIX e XX. Pesquisador de história do Futebol e história 
Militar. 
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Introdução 
 
Em meados do século XIX, Parahyba do Norte2, capital da província da Paraíba, era uma 

cidade cujo número de habitantes não excedia 50.000 almas3. Era o principal núcleo urbano da 
zona litorânea, sendo rodeada por algumas vilas e povoações. Nestes locais, conviviam indivíduos 
de várias etnias e ocupações e de cuja condição jurídica era de livres e ao mesmo tempo, de 
libertos (ex.escravizados). Em meio a uma sociedade escravista como a brasileira naquele 
contexto, a população livre se evidencia, através das fontes. Grande parte dos trabalhos manuais 
era exercido por essas pessoas, fossem homens ou mulheres, que lutavam em seu dia-a-dia para 
sobreviver em um ambiente muitas vezes hostil, insalubre e autoritário.  

A Paraíba oitocentista tem sido evidenciada a partir de vários trabalhos oriundos de 
pesquisas realizadas por historiadores e historiadoras nas últimas três décadas4, e mais 
recentemente5, especialmente do ponto de vista da população escravizada Ao mesmo tempo, a 
população livre pobre foi estudada por vários autores e autoras, especialmente nas cidades e vilas 
do interior da dita província. A seguinte pesquisa foi fundamentada a partir da necessidade de se 
estudar com mais profundidade a presença desta população nos núcleos urbanos da zona 
litorânea. Uma das primeiras observações que deve ser feita acerca dessa população é a de que era 
formada, em sua imensa maioria, por pessoas de cor, ou seja negros e pardos. 

 
No século XIX, Brasil e Cuba eram sociedades escravistas com altos 
índices de população negra (os chamados pretos e pardos) livre, e 
destacavam-se os cenários urbanos e quem viviam. Mas números, 
censos e estimativas ainda são incompletos (ARAÚJO, [et al.], 2008, p. 
9). 

 
Por tratar-se de indivíduos das camadas mais baixas da sociedade brasileira no século 

XIX, ou seja, os “de baixo” em evidência nos espaços urbanos, fiz uso das noções e 
conceituações do historiador inglês E.P. Thompson, discutido em sua obra A Miséria da Teoria, no 
qual o autor explicita suas ideias principais acerca da experiência (cotidiana), vivida e pensada 
pelos sujeitos(homens e mulheres) no tempo histórico. 

 
A experiência entra sem bater à porta e anuncia mortes, crises de 
subsistência, guerra de trincheira, desemprego, inflação, genocídio. 
Pessoas estão famintas: seus sobreviventes têm novos modos de pensar 
em relação ao mercado. Pessoas são presas: na prisão pensam de modo 
diverso sobre as leis. Frente a essas experiências, velhos sistemas 
conceituais podem desmoronar e novas problemáticas podem insistir 
em impor sua presença (THOMPSON, 1981, p. 17) 

 

                                                           
2 Antiga denominação da capital do estado da Paraíba (atualmente, João Pessoa).  
3Analisando dados da época específicos acerca da população livre na Cidade da Parahyba, descobri que em 1849, era 
de aproximadamente 20.099 indivíduos. Em 1851, a população livre contabilizava 24.691 indivíduos – APMA – 
Relatório de Presidente de Província da Parahyba do Norte - 1849 – 1851). 
4 Da historiografia brasileira, em particular a paraibana, me utilizei de trabalhos produzidos nas últimas duas décadas 
para compreender melhor acerca da “história dos vencidos” e o ambiente urbano. Ariane Norma Menezes de Sá 
“Escravos, Livres e Insurgentes”, Maria do Céu Medeiros “O trabalho na Paraíba”, “A questão urbana na Paraíba”, 
Luciano Mendonça, “Os Escravos e o Quebra-Quilos em Campina Grande”, Solange Rocha “Gente negra na 
Paraíba oitocentista: população, família e parentesco espiritual”. 
5 Mais recentemente, especialmente na última década, alguns trabalhos de pesquisa construídos junto ao Programa de 
Pós-graduação em História da UFPB, abordaram a população negra, escravizada, livre e pobre na Paraíba no século 
XIX. Cito como exemplos os trabalhos de Lucian Souza “Nada mais sublime que a Liberdade” – 1870 – 1888, 
Thiago Oliveira “Imprensa e Instrução na Parahyba do Norte” – 1880, Matheus Guimarães “Diáspora Africana na 
Parahyba do Norte” – 1800 – 1850, e Luiza Iolanda “Crianças abandonadas na cidade da Paraiba oitocentista”. 
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É, portanto, de suma importância que o cotidiano dos indivíduos negros pobres e livres 
no ambiente da cidade e as práticas de vigilância e repressão das elites6, sejam levados em 
consideração por tratar-se do espaço em que a pesquisa se desenvolverá, e as questões que se 
atribuem aos estudos do cotidiano das sociedades humanas. Delimitei, desta forma, os sujeitos 
estudados, o espaço da pesquisa e a problemática abordada. 

Baseando-me nos trabalhos do referido autor, procurei através das fontes pesquisadas, 
desde jornais impressos, aos documentos oficiais (relatórios de presidente de província, sua 
correspondência com as demais autoridades provinciais, códigos de postura, listas nominais, 
passaportes interprovinciais e os códigos do corpo de polícia), evidenciar a população livre e 
pobre na capital paraibana. Procurei mostrar com o seguinte trabalho, um vislumbre de algumas 
das práticas cotidianas locais a partir das vivências dessas pessoas pobres e suas redes de 
sociabilidade, seus locais de trânsito e trocas. 

O recorte cronológico escolhido foi entre os anos de 1848 até 1864, e deveu-se em parte 
pela quantidade de documentos que analisei do referido período, bem como os já catalogados de 
pesquisas anteriores muito importantes para a construção do trabalho7. O ano de 1848 é o início 
da Revolução Praieira (1848-1850), que foi uma das últimas revoltas de grandes repercussões 
registrada nas províncias do Norte, e que envolveu, não apenas a vizinha província de 
Pernambuco, mas a Paraíba da mesma maneira. No ano de 1864, ocorreria o início da Guerra do 
Paraguai, que duraria seis anos.  

Tentei, com base neste intervalo de tempo entre a praieira e o início da guerra do 
Paraguai, demonstrar como ocorrera o desenvolvimento urbano no litoral da província após o 
fim das revoltas na primeira metade do século, e de como a população livre e pobre participou 
ativamente neste processo de construção das povoações e cidades. O espaço geográfico 
delimitado da pesquisa é a cidade da Parahyba do Norte, bem como seus entornos, ou seja, as 
vilas e povoações8.  
 
Os indivíduos e suas possíveis redes de sociabilidade na cidade e nas povoações.  

 
As fontes apresentam uma variedade de pessoas, com diferentes ofícios e objetivos 

transitando entre as povoações próximas e a capital da província na segunda metade do século 
XIX. Grande parcela deles era de origem pobre, desde pequenos comerciantes, artesãos, 
jornaleiros, construtores, militares de baixa patente, entre outros.  

 
No Engenho Torrinha precisa-se trabalhadores para serem 
empregados em plantações, e mais trafico do Engenho, e paga-se 480 
por dia ao bom jornaleiro, a quem convier entenda-se com o Tenente 
Coronel Antonio José Rodrigues Chaves, morador no mesmo 
Engenho. (A ORDEM, 1849, ed. 3).  

 
Em relação ao território da província da Paraíba, segundo dados da época no ano de 

1850, existiam cerca de 178.479 livres para uma população de 28.473 escravizados9. Ou seja, a 

                                                           
6 No livro A Cidade Febril (1996), Sidney Chaloub demonstra no capítulo 1 intitulado “Cortiços”, as práticas de 
vigilância e opressão das autoridades cariocas contra os cidadãos pobres nas comunidades do Rio de Janeiro no final 
do século XIX.  
7 Foram de extrema relevância para a pesquisa os arquivos Waldemar Bispo Duarte (Espaço Cultural) e o arquivo 
particular de Maurílio de Almeida, todos localizados na cidade de João Pessoa – PB, bem como consultas online à 
Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional – RJ. 
8 Sobre as povoações ao redor da capital da província, a documentação que data a partir de 1860 traz muitas 
informações sobre estas localidades, especialmente as povoações do Cabedelo e Tambaú. Há referências à costa do 
Abiahy e as povoações do Conde e de Pitimbu (litoral Sul). A documentação que data do final de 1850 e início de 
1860 nos mostra claramente vestígios de comunidades agrícolas que se desenvolviam ao redor dos rios próximos à 
cidade, Mandacaru, Jaguaribe, Sanhauá e Gramame. Também é possível perceber a presença de criações de animais, 
incluindo gado pastando livremente pelas ruas da cidade. 
9AHWBD – Relatório do Presidente de Província da Parahyba do Norte, 1857. 
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maioria da população era juridicamente livre, no entanto, não significa dizer que sua condição 
social fosse muito diferente das dos escravizados. Grande parcela dessa população era requisitada 
para a construção civil, como atestado na ocasião das reformas das catacumbas da Santa Casa de 
Misericórdia da capital, onde teria sido pago cerca de 267$180 réis para o “despendido com 
jornaes de pedreiros e serventes10” da referida obra. O grande comércio da cidade buscava 
empregar funcionários para seus serviços, e para este fim, publicava nos diários noticiosos. 

 
Preciza-se para uma caza de Commercio d’esta cidade de um caixeiro 
activo e diligente para o serviço de rua e armazem. Quem tiver as 
habilitações precizas, e recommendações convenientes de sua conducta 
pôde entender-se na Typographia d’esta folha, que so dirá quem 
preciza de seus serviços. (O REFORMISTA, 1850, ed.32).  

 
Nota-se, no entanto, que não eram todas as pessoas que eram contratadas pela mera 

habilidade de trabalhar no comércio, sendo necessário que fosse recomendado. Se buscavam uma 
pessoa “diligente” para serviço de “rua e armazém”, provavelmente deslocar-se-ia por vários 
lugares fazendo entregas, desde o estabelecimento comercial até o porto do varadouro ou outras 
localidades.  
 A chamada cidade baixa (bairro do Varadouro) era por excelência o local de maior 
movimento da cidade, pois ali se estabeleciam as principais casas de comércio e o porto. Logo, 
por existir intensa atividade comercial, o trânsito de pessoas era constante. Entre as décadas de 50 
e 60, os principais produtos de exportação eram o algodão, o açúcar e os couros. No entanto, 
para além do grande comércio de exportação, foi possível encontrar evidências acerca da 
população negra livre e pobre atuando no pequeno comércio, sendo este realizado entre as 
povoações nas localidades próximas e a capital. 
 
Imagem 1: Vista do bairro do Varadouro (Cidade Baixa). Cartão Postal Policromado. ADM dos 
Correios da Parahyba do Norte, 16 de Janeiro de 1910. 

 

                                                           
10 Jornal “O Reformista”, 1850, ed.47;Disponível em: http://digital.bn.gov.br/hemeroteca-digital. Acesso em: 15 
Jun. 2018.  

http://digital.bn.gov.br/hemeroteca-digital
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Fonte: Lembranças do Brasil: as capitaisbrasileiras nos cartões postais e álbuns de lembranças. São Paulo, 
Solaris Edições Culturais, 200411. 

  
Dos indivíduos que participavam deste pequeno comércio citadino, podemos citar as 

quitandeiras, taboleiras, aguadeiros, os pescadores e os marchantes. Estes últimos eram, segundo 
Graham (2015), encarregados de conduzir o gado das feiras ou fazendas no interior da província, 
até o matadouro público na cidade. Por fim, a carne do matadouro chegava até os consumidores 
finais no açougue. Os marchantes viviam sob suspeição, provavelmente devido tanto à sua 
origem social, como a natureza de seu trabalho.  

 
Estes meleantesesfolão nossas algibeiras, como esfolão aos pobres 
bois, e sem conscienciaencommodão nosso paladar com carne magra, 
cançadasimipodre, e empestada...Quem fôr ao açougue, a esse lugar 
onde se destribue veneno a humanidade, envolto em péssima e negra 
carne, julgará achar-se em um paiz médio entre o inferno e o 
purgatório [...] Posso asseverar, sem temôr de errar, que do açougue, 
ou para milhor dizer dos marchantes nascem os dous terços das 
enfermidades, que ceifão nossa população. (A ORDEM, 1851, ed.58). 

 
Como se observa, as críticas ao ambiente insalubre escondiam o preconceito em relação 

aos marchantes, cujo alguns, segundo Graham, eram  
 
“...mulatos, convocados juntamente com seus colegas brancos para 
aplicar suas regras e, apesar disso, como elas, às vezes eram descritos 
como meras criaturas do donos de cortume e exportadores de couro. 
Já os negros livres que trabalhavam no matadouro eram mal pagos e 
visos como perigosos para a sociedade – até mesmo revolucionários 
violentos (GRAHAM, 2015, p. 189).  
 

A circulação de pessoas livres pobres não ocorria apenas dentro da província, mas para 
fora dela. Analisando parte da documentação relativa ao livro de passaportes interprovinciais da 
Paraíba no ano de 1850, consegui identificar alguns deles. Jerônimo Emiliano era crioulo liberto e 
barbeiro sangrador. Possuía altura regular, rosto comprido, cabelo comprido, olhos pardos, nariz 
e boca regulares e nenhuma barba12, e lhe foi concedido passaporte para a cidade do Recife.  

Não consegui informações mais detalhadas acerca dos reais motivos para o deslocamento 
destes profissionais para outras províncias. Muito provavelmente seria para exercer seu ofício em 
outro local ou visitar conhecidos, amigos ou parentes. De certo é que esta mobilidade da 
população livre pobre ocorria de forma constante em meados de 1850. Além do movimento de 
pessoas, consegui encontrar alguns dos possíveis locais de sociabilidade da população pobre de 
Parahyba. Eles aparecem, por exemplo na forma de “casas inabitadas ou em construção”, onde se 
poderiam “...ajuntar pessoas mal intencionadas para cometer crimes ou praticar actos 
indecentes...”13. As posturas da câmara municipal da capital recomendavam a imediata demolição 
destes locais. No dia 13 de Fevereiro de 1850, o jornal A Ordem publicava a seguinte nota. 

 
Ao Dr. Chefe de Policia, que é lisongeira a noticia do seu officio n.152 
de 11 do corrente, de nada haver occorrido nesta Capital, que alterasse 
a tranquilidade publica, constanto o mesmo dos mais pontos da 
província, e que fica a Presidenciasciente das prisões effectuadas no dia 
9 do corrente, por motivo de perturbações do soccego a horas de 
silêncio. (A ORDEM, 1850, ed. 31). 
 

                                                           
11 Disponível em:  http://www.agitprop.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/11.128/3719Acesso em: 15 Jun. 
2018. 
12APMA - Registro de Passaportes do Corpo de Polícia da Cidade da Parahyba do Norte (1850 – 1857). 
13A Ordem, 1850, ed. 36. Disponível em: http://digital.bn.gov.br/hemeroteca-digital. Acesso em: 15 Jun. 2018.  

http://www.agitprop.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/11.128/3719
http://digital.bn.gov.br/hemeroteca-digital
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De quais “atos indecentes” e “perturbações do sossego” falavam? É possível que estes 
fossem lugares de “ajuntamento” de pessoas negras livres pobres, forras e escravizados, talvez 
locais de jogos, bebedeiras, capoeiras, ritos religiosos e até mesmo, de prostituição. Ao escrever 
acerca do bairro de Tambiá, localizado na cidade alta em fins do século XIX, Coriolano de 
Medeiros atestava  

Algumas habitações, segundo o autor, podiam ser consideradas 
“residências de família de meio mais abundante”, isto é, dos que 
detinham alguma riqueza. Todavia, o interior do bairro era espaço de 
trabalho, de diversão, de solidariedades e, ainda, de conflitos entre os 
moradores das camadas populares (ROCHA, 2007 apud MEDEIROS, 
1994, p. 40). 

 

A ordem da câmara exigia que o sino do convento de São Bento tocasse às 9 da noite, 
marcado assim o toque de recolher (com exceção das Boticas), o que, como visto anteriormente, 
nem sempre era obedecido. No dia 27 de Março de 1850, Simplício José Correia fora preso por 
se negar a fechar a sua Taverna após o toque de recolher14.  
 As tavernas eram, certamente, locais de sociabilidade desta população negra pobre, de 
conversas, encontros e bebedeiras15, logo, coibia-se seu funcionamento a horas tardes da noite. 
Outro local muito frequentado eram as fontes de água da cidade, locais importantes para o 
abastecimento local. Ao tratar dos espaços cotidianos da população negra escravizada em 
Parahyba no século XIX, Solange Rocha afirma que 

 
Na Cidade da Parahyba, no final do Oitocentos, havia três principais 
fontes: a do Gravatá (1781), a dos Milagres (1849) e a do Tambiá 
(1782). Sendo que a última fornecia a melhor água e, por isso, era 
procurada por metade da população, em Jardim (1911, p. 111). Na 
tentativa de controlar o comportamento deles, em 1861, o chefe de 
polícia da província recomendava aos delegados e subdelegados da 
capital que evitassem e reprimissem “os ajuntamentos”, “as rixas” que 
costumavam acontecer na fonte do Tambiá. Ver o livro 
Correspondência ao governo da província (1860-61), p. 55v, AHPB. 
(ROCHA, 2007, p.96).  

 
Com podemos constatar, os ditos “ajuntamentos” eram por excelência locais de 

resistência desta população contra as autoridades provinciais. Acredito que uma análise mais 
profunda do restante da documentação venha a revelar outras formas de resistência dos negros 
livres pobres na cidade.  
 
O cotidiano urbano em Parahyba do Norte e nos seus entornos. 

 
Identificar a população negra na cidade levou inevitavelmente, a perceber os seus locais 

de trânsito, tanto para o interior da província, como para fora dela. O abastecimento, como já 
explicado anteriormente, era da mesma forma feito através de carroceiros16, carregadores, 
marchantes, pescadores, pequenos criadores e lavradores, que conviviam fora do espaço urbano 
da capital. Em seus arredores, se encontrava a população pobre, residindo, no que constam as 
fontes, em simples casas de taipa cobertas de palha. Estes locais sofriam constante interferência 
das elites provinciais.  

“...em additamento ao officio da Presidencia de 18 de março do 
corrente anno que a ordem contida nesse officio não teve por fim que 

                                                           
14A Ordem 1850, ed. 39. Disponível em: http://digital.bn.gov.br/hemeroteca-digital. Acesso em: 15 Jun. 2018. 
15Luciano Mendonça de Lima (2004), ao estudar o envolvimento da população negra escravizada na revolta do 
“Quebra-quilos” em Campina Grande, menciona as tavernas como locais de socialização destes indivíduos, locais de 
bebedeira, conversas e planejamento de rebeliões contra seus senhores.  
16 Sobre a importância dos carroceiros no ambiente urbano no século XIX, ler o trabalho de Ana Maria da Silva 
Moura, Cocheiros e Carroceiros: homens livres no Rio de Janeiro e Escravos. 

http://digital.bn.gov.br/hemeroteca-digital
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fossem demolidas as casas cobertas de palha existentes no circulo da 
cidade, e sim privar que fossem taes casas levantadas de novo: por esta 
occasião lembra a Presidencia que continuão abertas as portas das casas 
deshabitadas, e em constucção, em prejuízo da segurança individual, e 
da moral publica;...” (O GOVERNISTA PARAHYBANO, 1850, 
ed.8).       

 
Os códigos de postura municipais estabeleciam regras rígidas para a edificação de casas. 

De acordo com o relatório de 19 de Maio de 1864, no Art.2: “Ninguém pode edificar nesta 
cidade ou povoação sem licença da câmara municipal”. Estabeleceu multas de 5$000 para quem 
construísse sobrado, 4$000 por casa térrea e, de acordo com o Art.4, multa de 2$000 para quem 
colocasse os materiais de construção na rua17. 

Os negros livres pobres não só continuavam a erguer as suas residências nos arredores da 
cidade, como criavam meios de subsistir, cultivando hortas, pomares e tinham criações de 
animais. Muitos deles eram criados soltos, como revela a documentação a seguir. 

 
“...é conveniente a bem da moral publica a confecção de uma postura 
prohibindo que andem soltos pelas ruas da cidade os carneiros, e 
bodes, tolerando as ovêlhas, e cabras para alimentação das crianças, 
sendo remetida a Presidencia para ser approvada interinamente...” (O 
GOVERNISTA PARAHYBANO, 1850, ed. 4).  

  
Para deslocar-se do centro urbano em direção às demais povoações, era necessário 

portanto, que estes locais fossem acessíveis. Tanto a estrada de Cruz do Peixe (atual Av. Epitácio 
Pessoa), como a estrada dos macacos (atual Av. Pedro II), eram locais de acesso da cidade para as 
áreas de praia, onde haviam núcleos habitacionais. Chegar até as localidades mais distantes do 
litoral, ou seja as povoações do Cabedello e de Tambaú, ainda era uma tarefa penosa, pois a 
capital da província era rodeada por charcos, lagoas e rios, onde se constituíam alguns sítios e 
chácaras. 

Arrenda-se por trez ou mais anos, o sitio da Santa Casa da Mizericordia 
desta cidade denominado Mangueira do Nascente: tendo de 
comprimento pela varzea do rio Jaguaribe deste suburbio cento e 
oitenta braças. quem o pretender derija-se a caza de Silverio da Costa 
Cirne. Rua Nova lado do Poente, Decima 49. (A ORDEM, 1850, 
ed.48). 

 
 Para atravessá-los, fazia-se necessária a construção de paragens e pontes, medidas 

tomadas pelas autoridades provinciais. A documentação registra pontes sobre os rios Mandacaru 
e Jaguaribe, visando “facilitar o trânsito público”18. No entanto, mais do que ajudar no acesso, 
havia a intenção de controle sobre este trânsito, e consequentemente, sobre o pequeno comércio. 
Entre outras palavras, quem desejava produzir e vender no mercado público da cidade da 
Parahyba devia automaticamente pagar para ter acesso às vias, uma cobrança que possivelmente, 
atingia diretamente os mais pobres.  
 Deste pequeno comércio e da produção artesanal, encontramos vestígios de coletores e 
vendedores de cocos, pequenos comerciantes de verduras e legumes e pescadores. Ao chegarem 
na cidade, deparavam-se novamente com as imposições municipais, que estabeleciam os locais 
específicos para compra e venda, pouso de animais entre outros19. Acredito que tantas medidas 

                                                           
17AHWDB - Relatório de Presidente de Província da Cidade da Parahybado Norte, 19 de Maio de 1864.  
18De acordo com os relatórios de 11 de Outubro de 1864, houve uma grande ação da assembleia legislativa 
provincial, visando a construção de pontes sobre os rios Gramame, Mandacaru, Jaguaribe, e Sanhauá ao redor da 
capital. Estabeleceram-se logo em seguida, pedágios sobre estas pontes, provavelmente visando estabelecer 
cobranças sobre os produtos vendidos na cidade por pequenos produtores dos povoados. AHWDB – 
Correspondência do Presidente de Província da Parahyba do Norte, 11 de Outubro de 1864.  
19 Nos Códigos de Postura da Cidade, datados de 19 de Maio de 1864, no art. 6, fala-se a respeito da matança do 
gado, devendo ser feita das “5 da tarde às 6 da manhã do dia seguinte. Carne coberta e conduzida para ao açougue 
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serviam para coibir as “feiras livres” que deviam ocorrer (ou não) fora do território vigiado pela 
câmara e pela polícia. Mas até o momento, não consegui encontrar na documentação, vestígios 
acerca de tais locais. 
 Viver no século XIX não era tarefa fácil para esta população. Não bastasse ter que resistir 
aos preconceitos e imposições das classes privilegiadas, estas pessoas conviviam com a fome, as 
doenças e tinham que conviver muitas vezes em ambientes insalubres. Na época da Revolução 
Praieira, alertava-se acerca da falta de gêneros para a população. 

 
A anarchia que se apresentou n’esta província, ainda que em pequena 
escala e correu alguns de seus pontos, não podia deixar de trazer apóz 
si a escacez dos generos de primeira necessidade, que temos sentiddo, 
posto que não grave, por ter sido o anno bonançoso. Os homens que 
se empregão na agricultura, no tempo próprio de prepararem a terra 
estavão no seio da anarchia, ou nas fileiras do Governo, ou fugidos dos 
anarchistas...[...] (A ORDEM, 1850, ed.46). 

 
Da mesma forma que a guerra provocou fome entre a população pobre devido à falta de 

braços para o trabalho, como consta, somava-se o problema ao ambiente sujo da cidade. O 
matadouro municipal era o principal alvo das críticas dos jornais. 

E’ de publica notoriedade o prejuízo, que causa à saúde publica a 
permanencia do matadouro publico no lugar, onde actualmente existe. 
Pouco aceio, enhuma condição de bem estar para os gados, que veem 
para o consumo da Cidade: pequenez de edifício e de área para solta 
dos gados ...[...] (ASSEMBLÉIA PROVINCIAL DA PARAHYBA 
DO NORTE, 1º DE OUTUBRO DE 1864).  

  
Outros problemas existentes relacionavam-se aos lamaçais em épocas chuvosas e à 

sujeira. Num relato feito no jornal A Ordem publicado no dia 22 de Junho de 1850, o cronista 
anônimo denunciava acerca de “...certos aromas, que exalão alguns becos, e ladeiras d’esta 
Cidade...” e que nestes locais, ocorriam uma prática que seria comum entre os tigres20, de 
“despejar suas entranhas, sem o menor embaraço ou empecilho por parte da Illustrissima...” 
(1850, ed.49, p.3). Em um ambiente tão insalubre, era comum que as doenças viessem a aparecer, 
acometendo especialmente a população mais pobre. No espaço delimitado da pesquisa entre o 
final da década de 40 e começo dos anos 60 do século XIX, foram várias as epidemias às quais o 
povo da cidade foi acometido, desde Febre Amarela, Varíola, ColleraMorbus, entre outras.  
 Analisando alguns documentos, foi possível obter alguns dados acerca das tentativas do 
governo provincial em vacinar a população livre e pobre. Em relatório expedido no dia 20 de 
Junho de 1849, constava que, no ano anterior, haviam sido vacinados, na cidade da Parahyba, 140 
indivíduos livres do sexo masculino e 151 do sexo feminino21. Em 1852, haviam sido vacinadas 
na capital da província,134 pessoas do sexo masculino e 103 do sexo feminino, sendo que destes 
158 eram livres22. Entre os anos 40 e 50, a “febre da bexiga” foi a principal doença relatada. Mais 
do que medo da doença, havia da mesma forma, grande desconfiança da população em relação à 
cura médica através da vacina. O médico João José InnocencioPoggi relatava: “...continua-se a 

                                                                                                                                                                                     
público”. A documentação datada de 5 de Setembro de 1864 faz menção à regras para a construção do Matadouro 
Público, em lugar que “oferece pastagem e descanso para os gados”. AHWBD – Relatório de Presidente de 
Província daParahyba do Norte – 1864.  
20 Denominação dada a todos os escravizados ou livres forros que exerciam a função de remover os excrementos 
humanos das residências da cidade.  
21 “Mappa dos vaccinados com proveito nesta Capital da Parahyba do Norte em o ano de 1848” Parahyba 20 de 
Junho de 1849. – João José InnocencioPoggi, CommissarioVaccinador Provincial. APMA. 
22“Mappa da Vaccinação praticada na Provincia da Parahyba em o 1. De Janeiro ao último de Dezembro de 1852. 
Cidade da Parahyba do Norte em 5 de Março de 1853 – O CommissarioVaccinador Provincial João José 
InnocencioPoggi. APMA. 
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notar que os vaccinados vão sendo isentos desse mal, e infelizmente ainda se nota a repugnância 
de muitos á vaccina...”, ou seja, as pessoas resistiam a toma-la, por diversos motivos.  
 
Conclusão 

 
Tentei expor, ainda que de forma breve, os resultados parciais de minhas pesquisas acerca 

das práticas cotidianas da população negra livre pobre na cidade da Parahyba do Norte na metade 
do século XIX. Através das fontes, foi possível perceber uma parcela desta população em seu 
cotidiano, seu movimento através da cidade, seus ofícios, suas moradias e manifestações, bem 
como algumas de suas redes de sociabilidade e características físicas destes indivíduos. 
Demonstrei a importância que estes indivíduos tinham para a cidade, realizando praticamente 
todo tipo de trabalho, fosse artesanal ou para o abastecimento da cidade de víveres. Tentei, ao 
mesmo tempo, vislumbrar a capital paraibana no período oitocentista, com seus espaços 
públicos, vielas, becos e ruas, além é claro, das povoações próximas. Para tal, as posturas 
municipais e as correspondências da presidência provincial foram fundamentais, demonstrando 
como esta população negra estava sob constante suspeita, e que, tanto seus espaços de 
sociabilidade como suas moradas, sofriam intervenções constantes, assim como nas demais 
cidades brasileiras no período estudado. Os dados que consegui apresentar no decorrer da 
pesquisa dão conta dos números da população livre na cidade da Parahyba entre os anos 40 e 50, 
o que nos leva a crer que entre esses anos, ao menos no que as fontes revelam, houve um 
crescimento, ainda que gradual, desta população na cidade.Importante lembrar que ainda não 
obtive dados populacionais dos anos 60, o que pode ser possível a posteriori. Ao mesmo tempo, 
analisando os mesmos dados do referido período no que diz respeito à questão da vacinação de 
homens e mulheres pobres, encontrei dados sobre a quantidade de pessoas livres vacinadas pela 
junta médica provincial. No ano de 1848, teriam sido vacinados 291 pessoas livres, somando-se 
homens e mulheres. Em 1853, este número caiu para 158 pessoas livres vacinadas. Não soube 
identificar os motivos desta queda na vacinação destas pessoas, mas de fato, uma análise mais 
profunda acerca das questões envolvendo a prática médica na capital da província devem revelar 
novas possibilidades. Estudos mais específicos acerca dos habitantes das povoações ao redor da 
capital da província ainda são necessários, no entanto, acredito que em breve, novas informações 
devem vir à tona através das fontes.  
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