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PRÁTICO ................................................................................................................................. 33 

Tairon Villi 

A REPRESENTAÇÃO DA AMERICA LATINA EM PROGRAMAS RELIGIOSOS. ........ 47 

Kamile Aparecida Lemes de Lima de Almeida 

A TERRA DA OPORTUNIDADE EM “ROCKY, UM LUTADOR": UMA EXPERIÊNCIA 

EM SALA DE AULA .............................................................................................................. 59 

Isabele Fogaça de Almeida 

AOS “VARÕES DE ÂNIMO INVENCÍVEL”: ANTÓNIO FERREIRA (1528-1569) E A 

EXPANSÃO PORTUGUESA NO ALÉM-MAR.................................................................... 67 

Ricardo Hiroyuki Shibata 

ARTE MENSTRUAL COMO POTÊNCIA ESTÉTICO-POLÍTICA ..................................... 81 

Aline Monteiro da Silva 

Dafne Thaíssa Mineguel Assis 

AS RELAÇÕES RÉGIO-NOBILIÁRQUICAS NA COROA DE ARAGÃO DURANTE O 

REINADO DE D. JAIME I O CONQUISTADOR (1214-1227) ............................................ 91 

Lucas Augusto T. da Silva 

BENEFICÊNCIA, SAÚDE E EDUCAÇÃO: A ORGANIZAÇÃO DE MULHERES 

NEGRAS NA SOCIEDADE OPERÁRIA BENEFICENTE 13 DE MAIO DE CURITIBA 

1940-1950 ............................................................................................................................... 103 

Fernanda Lucas Santiago  

CIDADANIA E CULTO IMPERIAL NO GOVERNO DO IMPERADOR CARACALA 

(211-217) ................................................................................................................................ 116 

Matheus Eduardo Glok dos Santos 



7 
 

 

 

DAS CONSTRUÇÕES: UM DISCURSO DE LOUVOR PROCOPIANO A ALIANÇA DO 

PODER POLÍTICO COM A RELIGIÃO CRISTÃ NO PERÍODO DE JUSTINIANO (527-

565) ......................................................................................................................................... 131 

Ana Maria de Oliveira 

DA MORTE NO RENASCIMENTO – O CASO DE CASTRUCCIO CASTRACANI ...... 143 

Lucca Zanetti 

DE PAPEL E PLÁSTICO- A VISUALIDADE FEMININA NA IMPRENSA PERIÓDICA E 

NA BONECA BARBIE NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA (1955-1959) .............. 155 

Ana Elyze Santos Martins de Gois 

DETERMINISMOS CIENTÍFICOS E PROJETOS MODERNIZADORES EM ANTÔNIO 

JOAQUIM DE MACEDO SOARES E TIBÉRIO LOPES DE ALMEIDA, 1875-1877. ..... 170 

André Gustavo Lescovitz Cunha 

DIANTE DO PELOTÃO DE FUZILAMENTO: MEMÓRIA E ESQUECIMENTO EM CIEN 

AÑOS DE SOLEDAD ........................................................................................................... 185 

Matheus Pinheiro Vasconcelos 

DIE GROβE HEIDELBERGER LIEDHANDSCHRIFT: DOS MANUSCRITOS EM ALTO 

ALEMÃO MÉDIO À QUESTÕES DE MITTELALTERREZEPTION PRESENTES NAS 

CANÇÕES VON DEN ELBEN DE HEINRICH VON MORUNGEN E VON DEN ELBEN 

DO FAUN. ............................................................................................................................. 197 

Hanelore Sandner Campregher 

ESCRITA FEMININA, POLÍTICA E RELAÇÕES INTRAFAMILIARES NO ORIENTE E 

NO OCIDENTE CRISTÃOS: ANNA COMNENA (1083-1153) E LEONOR LÓPEZ DE 

CÓRDOBA (1362-1420) ....................................................................................................... 208 

Elaine Cristina Senko Leme 

Mariana Bonat Trevisan 

FOTO BIANCHI E AS FOTOGRAFIAS ESCOLARES: ASPECTOS DA CULTURA 

FOTOGRÁFICA PONTA-GROSSENSE, (1913-1943). NOTAS DE PESQUISA.............. 223 

Audrey Franciny Barbosa 

HISTÓRIA INTELECTUAL E SEUS USOS: FERNANDES FIGUEIRA E O PAPEL DOS 

INTELECTUAIS ................................................................................................................... 234 

Fernanda Loch 

 



8 

 

 

HISTÓRIA ORAL E MEMÓRIAS DE SEGUNDA GERAÇÃO: UMA DISCUSSÃO 

METODOLÓGICA ................................................................................................................ 243 

Michel Ehrlich 

IMAGEM MUÇULMANA A PARTIR DA ANÁLISE DA CRÔNICA GERAL DA 

ESPANHA DE AFONSO X DE CASTELA (1289) ............................................................. 255 

Raphael Silva Leite 

INTERPRETAÇÕES HISTÓRICAS E IDEOLÓGICAS DE CRÓNICA DE SANCHO IV 270 

Gabriel Bento Leite Ferreira 

IREMOS, NA REPÚBLICA, DESFORRAR O TEMPO PERDIDO: BREVE TRAJETÓRIA 

INTELECTUAL DE AFRÂNIO PEIXOTO ......................................................................... 281 

Michelle de Paula Pupo 

JUCA HOFFMANN: A TRAJETÓRIA DE UM INTELECTUAL PONTA-GROSSENSE 296 

Jaine dos Santos Floriano 

Maria Julieta Weber Cordova 

LAMPIÃO DA ESQUINA: ABORDAGENS ALÉM DA CATEGORIA GÊNERO .......... 307 

João Lenon Siqueira Pereira 

MANUTENÇÃO DO PODER RÉGIO: O GOVERNO DE FILIPE AUGUSTO ................ 316 

Abner Ben de Morais 

MARCAS DA DITADURA MILITAR BRASILEIRA NO PARANÁ: QUESTÕES 

TEÓRICAS SOBRE A INVESTIGAÇÃO DA PRISÃO E MORTE DE HENRIQUE 

ORNELLAS. .......................................................................................................................... 328 

Daniel Sartori Borges 

MEMÓRIA COMPRADA: UM ESTUDO SOBRE A SEGREGAÇÃO SOCIOESPACIAL 

NO CEMITÉRIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO EM PARANAGUÁ... 338 

Maria Fernanda Alves Rodrigues 

Liliane da Costa Freitag 

MEMÓRIAS E IMIGRAÇÃO NOS ANOS DE CHUMBO ENTRE BRASIL E CHILE .... 358 

Eder Luiz Prado Schultz 

 

 



9 
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Apresentação 
O Seminário de Estudos Históricos da Universidade Federal do Paraná (SEH - UFPR) é uma 

iniciativa discente promovida pelo Programa de Pós-Graduação em História da UFPR e 

organizado por uma comissão composta por pós-graduandxs que integram todas as linhas de 

pesquisa do PPGHIS. O evento visa ampliar a oferta de espaços de debates historiográficos e de 

temas correlatos entre graduandos, pós-graduandos, professores, pesquisadores e a comunidade 

acadêmica da UFPR e de outras instituições de ensino, pesquisa e extensão, tanto em nível local 

quanto em âmbito nacional. O I SEH-UFPR foi realizado entre os dias 30 de outubro e 01 de 

novembro de 2018 em Curitiba/PR, e por meio da temática central, a saber, o fazer 

historiográfico da contemporaneidade, intencionou promover reflexões acerca das dimensões 

constitutivas do fazer historiográfico: suas práticas, suas escritas e seus lugares sociais. 

A primeira edição do Seminário de Estudos Históricos não seria possível sem o apoio, a 

participação e entusiasmo de diversas pessoas: aproveitamos este espaço para tornar público o 

nosso agradecimento aos monitores e funcionários que auxiliaram na realização dos simpósios 

temáticos e minicursos; à Prof. Marcella Lopes Guimarães e ao Prof. Renan Frighetto, 

respectivamente coordenadora e vice-coordenador do PPGHIS na ocasião do evento; à Maria 

Cristina Parzwski, secretária do PPGHIS; aos professores que aceitaram participar das mesas 

redondas: Prof. Joseli Maria Nunes Mendonça, Prof. Pedro Plaza Pinto, Prof. Rosane Kaminski, 

Prof. Roseli Boschilia; à Prof. Vavy Pacheco Borges, pelo texto da conferência de abertura, cuja 

leitura foi realizada pela Prof. Marion Brepohl, e ao Prof. Estevão de Rezende Martins, pela 

conferência de encerramento. Por extensão, gostaríamos de registrar os nossos agradecimentos a 

todas as pessoas que enviaram propostas de simpósios temáticos, minicursos e comunicações, 

bem como ao público ouvinte, por terem acreditado no projeto do evento. Esperamos que, com a 

periodicidade anual, possamos contar com seu entusiasmo nas próximas edições do Seminário! 

Nas próximas páginas, publicamos os textos completos referentes às comunicações apresentadas 

nos simpósios temáticos, os quais, ao lado de minicursos, conferências, mesas redondas e 

lançamentos de livros, constituíram a programação do I SEH-UFPR. Tratam-se de contribuições à 

produção do conhecimento histórico, por meio de pesquisas realizadas no âmbito da graduação e 

da pós-graduação, as quais que se atentam à historicidade inerente à experiência de homens e 

mulheres no tempo. E que, ao questionarem e problematizarem os percursos de sujeitos históricos 

e de sua temporalidade, das suas circunstâncias políticas, culturais, sociais e econômicas, 

contribuem para a constituição de interpretações polissêmicas e para a consolidação de uma 

sociedade mais plural e democrática. Ao público leitor, desejamos uma boa leitura! 

 

Comissão Organizadora 

I Seminário de Estudos Históricos 

Universidade Federal do Paraná 

 

https://sehufpr.wixsite.com/2018
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A HERANÇA PAULINA PRESENTE NOS 
TRATADOS PRISCILIANISTAS: UM 
RETORNO AO CRISTIANISMO 
PRIMITIVO 

 

Cláudia Trindade de Oliveira 
triclaudia@gmail.com 

Discente de Mestrado em História 

UNESP (campus Assis) 

Agência de fomento: CAPES 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4329167A2 

 
RESUMO: Este trabalho visa traçar uma breve análise de um conjunto de tratados dogmáticos 

católicos do século IV que revelam a defesa da fé cristã. No entanto,partem do círculo de um 

indivíduo considerado um herege, denominado Prisciliano de Ávila, que por esse motivo foi 

condenado à morte em 385. Deste modo, busca-se a interpretação de tais documentos dentro do 

contexto da sociedade tardo-imperial, mergulhada em diversas mudanças e apoiada na grande Igreja, 

que chocava-se prontamente com opiniões e práticas austeras de uma religiosidade entendida pelo viés 

da evangelização paulina, fato indefensável para sua poderosa hierarquia da época. 

PALAVRAS-CHAVE: priscilianismo; cristianismo primitivo; tratados dogmáticos. 

 

RESUMEN: Este trabajo analiza un conjunto de tratados dogmáticos católicos del siglo IV que 

revelan la defensa de la fe cristiana. Sin embargo, estos parten del círculo de un individuo considerado 

un hereje, llamado Prisciliano de Ávila, que por ese motivo fue condenado a muerte en el año 385. De 

este modo, se busca la interpretación de tales documentos dentro del contexto de la sociedad tardo-

imperial, inserta en diversos cambios y apoyada en la gran Iglesia, que chocaba prontamente con 

opiniones y prácticas ausentes de una religiosidad entendida por elmirada de la evangelización 

paulina, algo indefendible para su poderosa jerarquía de la época. 

PALABRAS-CHAVE: priscilianismo; cristianismo primitivo; tratados dogmáticos. 

 

INTRODUÇÃO 

Durante o século IV d.C. ocorreram muitas discussões teológicas que pretendiam 

unificar a fé cristã. Dentre essas, destaca-se as contendas entre os cristãos ortodoxos versus 

cristãos heterodoxos que configuraram-se em embates discursivos.Prisciliano de Ávila(?-385 

d.C.) foi um dos personagens que participou desse embate por meio deumcomplexo conjunto 

de Tratados(381-384). Tal bispo possuía uma ideologia político-religiosa que refletia o idealdo 

grupo ao qual pertencia: intelectuais cristãos heterodoxos, os quais eram considerados 

desviantes por proporem uma diferente interpretação da fé cristã. 

https://sehufpr.wixsite.com/2018
mailto:triclaudia@gmail.com
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4329167A2
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Uma das principais questões que colocava os priscilianistas na condição de hereges ou 

opositores da Igreja, segundo os olhos de parte do clero,era quanto à da trinidade da 

Santíssima Trindade, aspecto que será abordado mais adiante. A contestação desse princípio 

vinha das discussões da própria formação teológico-filosófica dos principais mestres de 

Prisciliano, Marco de Mênfis e Eufídio; grandes estudiosos,provavelmente formados em 

escolas do Império Romano do Oriente e, por isso, dotados de profundo conhecimento da 

mitologia grega, bem como de magnífica retórica; características importantes presentes entre 

os principais intelectuais oriundos de Alexandria e Antioquia na época. 

Desse modo, este trabalho objetivaapresentar uma análise do discurso priscilianista 

presente em seus escritos, os quaisse inserem em um momento de discussõestrinitárias e de 

forte afirmação da fé cristã. Considera-se de grande relevância analisar a obra dopolêmico 

bispode Ávila pelo fato dela nos fornecer certos subsídios para entender a contenda entre o 

cristianismo ortodoxo e o cristianismo heterodoxo, o mote do presente estudo.Embora 

Prisciliano tenha sido o primeiro indivíduo condenado pela Igreja por heresia, para Michel 

Spanneut(2002), essas vertentes (hetero-ortodoxia) conflitantes, teriam surgindo muito antes à 

existência de Prisciliano, ainda no século II d. C. 

Procurando formular uma síntese abrangente sobre o fenômeno priscilianista, Carlos 

Fabião (2004) o definiu como uma espécie de confronto composto por um duplo viés: por um 

lado, a presença de uma Igreja elitista, conotada com a administração imperial e demasiado 

empenhada em manter os seus privilégios terrenos, simbolizada pelos bispos Itácio e Idácio; e por 

outro, uma Igreja ascética e rigorosa, mais próxima das populações pobres e periféricas, em 

relação aos grandes centros político-econômicos, simbolizada por Prisciliano e seus apoiantes (p. 

92). 

 

Em síntese, tratava-se de uma querela entre as elites episcopais tradicionais que 

transitavam entre as sedes religiosas, compartilhando de privilégios inerentes por via hereditária; e 

um leigo, praticante de um ascetismo rigoroso1 e que tinha se aventurado em intérprete das 

sagradas escrituras (CHADIWCK,1977). A atitude de livre interpretação da bíblia desagradava e 

muitoao clero, pois, de certa forma, tirava a autoridade dos bispos, os então os únicos eleitos por 

deus a transmitirem as mensagens divinas. 

Tal querela teria inflamado após a nomeação de Prisciliano à bispo da Diocese de Ávila, 

em 384. Inclusive se questiona a respeito desse processo, visto por alguns membros da Igreja 

                                                   
1 Costume herdeiro da prática romana do secessus in villam, um retiro espiritual para a aproximação da vida 

simples do campo. 

https://sehufpr.wixsite.com/2018


Anais do I Seminário de Estudos Históricos da UFPR 15 

 

 

I SEH – Seminário de Estudos Históricos da Universidade Federal do Paraná (UFPR) 
30 de Outubro de 2018 a 01 de Novembro de 2018 – Curitiba 

https://sehufpr.wixsite.com/2018 

 

como ilegítimo. Por um lado, teria sido uma forma de Prisciliano aproximar-se dela, já que ele 

próprio tinha contato com vários bispos, entre os quais Instâncio e Salviano, seus 

companheirosinseparáveis e eram bispos desde o início da contenda, apesar de não sabermos 

quais eram suas sedes (AUGUSTO, 2006, p. 605).  Por outro lado, poderia ter sido um 

mecanismo para safar-se da perseguição. Além disso, convém ressaltar que no século IV d.C. o 

episcopado era um posto altamente prestigioso que fornecia benefícios e isenções de ordem 

política, econômica e também social.Tornar-se um membro desse grupo poderia ser um negócio 

vantajoso. 

Pode-se afirmar, com segurança, que os bispos foram portadores de uma paidéiae discurso 

político-cultural e atuaram como verdadeiros agentes de sociabilização (CARVALHO, 2002). A 

partir da nomeação de Prisciliano acabou-seampliando ainda mais a popularização do 

priscilianismo, permitindo a criação de uma conventícula2, cujos integrantes se submetiam às 

regras comuns. Isso se converteu a um cenário de crescente conflitualidade com as dioceses fieis a 

outro tipo de cristianismo. 

 

DADOS BIOGRÁFICOS DE PRISCILIANO 

No que se refere à Prisciliano, suas origens são bastantenebulosas, pois existem poucas 

notícias de sua vida. Normalmente seus dados provêm da crônica se Sulpício Severo (1987) ou da 

crônica do bispo que lhe foi contemporâneo, Hidácio de Chaves (CHAVES, 1906).Apesar de 

Severo não mencionar, Priscilianopoderia ser do norte da Bélticaou da Lusitânia, afirma Conde 

(2004, p. 51). Por meio da referida obrasabe-se que este indivíduo teria recebido ensinamentos de 

Marco de Mênfis e Eufídio, mestres que, como já dito, teriam ampla formação no Oriente 

(SEVERO, 1987). Profundos conhecedores de filosofia, sofística e herdeiros da cultura 

helênica,estes teriam passado a Prisciliano ensinamentos sobre como desenvolver a capacidade 

retórica e persuasiva; características importantes para a aproximação e captação de grande número 

de adeptos ao priscilianismo.  

Por volta do ano de 370 a. C. teriam começado as primeiras manifestações de 

priscilianoem áreas rurais como a Bética e Gália. Posteriormente estas teriam se difundido pela 

Galiza, localizada ao noroeste da Península Ibérica, ambiente igualmente campestre. Foi neste 

período também que se verificou um considerável avanço de movimentos religiosos ascéticos no 

Ocidente,tanto que alguns autores como Bláquez Martinez (1979) consideram Prisciliano o 

introdutor do ascetismo na Galiza. Como resultado desse processo, diversos indivíduos de origens 

                                                   
2 Segundo Bruyne (1908), tratava-se de uma regra conventual, onde o abade não exercia um papel de 

superioridade. Por isso lhe chamavam de doctor. 
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abastadas, tal como o líder priscilianista, abdicaram de seus bens materiais para viver uma vida 

simples e em constante peregrinação. 

De acordo com Sulpício Severo (1987), Prisciliano foi um importante aristocrata, fato que 

lhe permitiu amplo proselitismo religioso nas terras de seu domínio atraindo, inclusive, outros 

tantos indivíduos de mesmo status social para seu movimento. Nisso contribuiu-se também um 

elevado número de mulheres adeptas ao priscilianismo. Destaca-se, porém, que se num primeiro 

momento a corrente priscilianista nasceu a partir do conjunto de indivíduos possuidores de posses, 

em um momento posterior o perfil dos seguidores foi se modificando, a ponto de incorporar 

também os menos privilegiados (ROEDEL, 1995, p. 90). Verifica-se então a abertura de espaço 

dada tanto aos mais pobres, quanto aos leigos no que se refere à aproximação das escrituras 

(GAZZOTTI, 2012, p.74). 

No anode 380ocorreria o I Concílio de Zaragoza,no qual os priscilianistas 

seriamapontados como hereges pela primeira vez em algumas de suas atas (VIVES, 1963, p. 16-

18).; porém estes conseguiram sesobressair perante os bispos ortodoxos nicenos já que a menção 

aos priscilianistas era apenas indireta.O mesmo não ocorreu anos mais tarde, no ano de 400, época 

da realização do I Concílio de Toledo; ocasião em que seria declarada abertamente a forte 

oposição a eles (VIVES, 1963, p. 19-38).Estava lançada a perseguição aos priscilianistas, vistos 

como grandes opositores da Igreja. Nesse entremeio já havia decorrido a decapitação de 

Prisciliano em 385, por heresia. 

O conhecimento desses concílios éválido na medida em que se percebe o grande embate 

entre os dois grupos. Além daoposição quanto àdoutrina, o que também estava em jogodurante 

essas reuniões eram as posses das sedes. Um exemplo claro disso foia posse doepiscopado de 

Ávila por Prisciliano, fato que exaltou os ânimos de seus opositores. Após o I Concílio de 

Zaragoza, mais próximo ao contexto de sua nomeação a bispo que Prisciliano teriaproduzido o 

conjunto de tratados a serem analisados adiante.  

Diante do processo de perseguição, o líder priscilianista teria composto os livros dos 

tratados para expô-losperante uma assembleia de juízes – pessoas do alto clero – da cidade de 

Roma, a quem as sedes menores estavam submetidas na época. Dessa forma, tais escritos, além de 

ser uma defesa pessoalsão também uma obra laudatória aos preceitos do priscilianismo e foram 

escritos, aproximadamente, em 380 d.C., durante o governo do Teodósio I (imperador no Oriente) 

e cuja posição político-religiosa era favorável aos cristãos que ainda flertavam com os 

ensinamentos religiosos da Igreja Primitiva do século II; muito difundida na parte oriental do 

Império de Roma. 
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ANÁLISE DOS TRATADOS 

Como seriade se esperar, as fontes produzidas por grupos considerados heresias, sejam os 

priscilianistas ou outros, são bastante restritas na história da Igreja; ao contrário da literatura dita 

canônica, que é bastante ampla. Em concordância com Ventura (2005), ao se debruçar sobre as 

fontes priscilianistas, deve-se ter um cuidado mais acentuado na sua observação. “Todo esse 

cuidado se justifica pela natureza apologética destes textos, bem como pelo clima de suspeição e 

de conflitualidade que caracteriza o período histórico em que a perseguição à heresia foi mais 

severa” (p. 12). Isso faz com que haja a possibilidade de perjúrio face à perseguição, fato que 

levaria os priscilianistas a não expressarem a sua doutrina em termos latos ou mesmo verdadeiros 

(p.12). 

Os Tratados(VENTURA, 2005) compõem um conjunto de onze livros religiosos de 

natureza apologética, os quais revelam uma determinada doutrina católica que ora baseia-se em 

fontes canônicas e ora não, e que se estruturam em concepções -de criação, de queda, de salvação- 

um tanto peculiares. Assim sendo, tais documentos nos permitem compreender a tamanha 

variedade e a complexidade das manifestações religiosas (tanto no que se refere às práticas, 

quanto no que se refere às diferentes noções) do que poderia ser um indivíduo cristão no interior 

da Galizadurante século IV. 

Comecemos a análise pelo Livro Apologético e também pelo Livro ao Bispo 

Dâmaso,tratado I e II, respectivamente. Ambos possuem uma relação mais clara do contexto 

histórico que envolve Prisciliano, pois apresentam, de maneira objetiva, o propósito de sua defesa 

perante a acusação de heresia e com isso revelam menos acerca de uma possível doutrina herética 

veiculada a ele. À partida, o que chama a atenção nos referentes livros é que seria impensável 

perante a um tribunal que o autor ousasse exprimir qualquer proposição herética; no entanto, isso 

acaba se revelando mais adiante. 

Embora os contextos e os objetivos dos Tratados, como um todo, não sejam muitos claros, 

torna-se necessário apontar alguns aspectosimportantes destes textos. Um deles refere-se ao 

procedimento em que o autor expõe elementos de escatologia e de demonologia em termos mito-

poéticos, geralmente oriundos de textos vetero-testamentários. Ao longo de todo Livro 

Apologético assiste-se a constantes figurações demoníacas em animais e monstros, a partir, 

sobretudo, do livro de Daniel e do Apocalipse de São João, as quais é imediatamente contraposto 

a figura de Cristo (VENTURA, 2005, p.27). Esse procedimento se verificada em: 
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“E se querem estes infelizes (heréticos) saber qual é o deus em que crêem, este é o mesmo 

que está escrito no profeta: fera que sob todas as árvores dormem junto a silvas papiros e 

juncos”3. 

Com base nesse trecho destaca-senão só o aspecto exposto anteriormente, mas também a 

caracterização dada ao outro. Neste caso são os priscilianistas que estão denominando outros 

grupos de hereges, o que faz com que eles próprios não se reconheçam como tal, apesar de serem 

eles os “desviantes”. Assim, a classificação de heterodoxia diz respeito sempre à questão da 

alteridade e parte, portanto, de um olhar para o externo. 

Ainda com relação à questão apocalíptica, em outro excerto, extraído da versão da 

Septuaginta (versão latina da tradução do Antigo Testamento para o grego, normalmente 

denominada Bíblia dos Setenta), esse exemplo é mais expressivo. O mesmo é, segundo o que está 

escrito em Job, aquele sobre o qual o senhor diz:  

À volta dos seus dentes está o terror, as suas vísceras são áspides de bronze e as suas 

cadeias como um mosaico de pedras pontiagudas, não as atravessa um sopro; os seus 

espirros provocam clarões; os seus olhos são semelhantes aos de Lúcifer, da sua 

boca saem lâmpadas ardentes de fogo, as suas ventas soltam fumo como fornos 

ardentes; do seu hálito procedem chamas e da sua língua incêndios; no seu pescoço 

mora a força e atrás dele vem perdição (Livro de Job, 1979, p. 513-590). 

 

A reiterada utilização de trechos figurados -ora como bestiário, ora como alegoria- onde 

criaturas teriomórficas são equiparadas ao demônio que, por sua vez, é relacionado com o 

costume terreno, desenvolve uma ambiência escatológica própria da literatura apocalíptica.  

Outro aspecto notável nos documentos priscilianistas é a referência à literatura apócrifa, 

isto é, a certos livros que foram deixados de lado na constituição da bíblia; ou segundo a palavra 

dos bispos, aqueles livros não escolhidos por deus. O interessante é que o autor dos Tratados 

recorre a trechos canônicos das escrituras onde são referidos textos que não constam no cânone, o 

que demonstra um conhecimento razoável dos textos bíblicos. 

A “justificação” pelo uso dos apócrifos, seguida doaconselhamento da adoção dos 

mesmos se dá principalmente no III tratado, denominado Livro sobre a fé e sobre os 

apócrifos(VENTURA, 2005, p 117-126).Entre os não canônicos mais usados estãoo Livro de 

Enoch(que tratada criação do mundo e do homem) e o Apócrifo de Esdras (voltado ao imaginário 

comum aos dos textos apocalípticos judaicos). Apresença de referências diretas e indiretas a estes 

textos constitui, assim, um aspecto mais evidente da relação entre os Tratados e a literatura 

apocalíptica. 

                                                   
3Job, 40, 21. 
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Ao dar relevância àdiáspora judaica, percebe-se um terceiro elemento importante nos 

Tratados: a influência determinante dos textos paulinos, principalmente naqueles de caráter 

homilético, contudo, os textos bíblicos prevalecem. Quando trata dos temas ética e moral cristã 

(tratados: IV- Da Páscoa, VI- do Êxodo, VII- Do Salmo 1º, VIII- Do salmo 3º e X- Ao Povo), 

sustenta-se uma exegese alegórica das escrituras, com predominância do sentido espiritual sobre o 

sentido literal e histórico. É assinalável o cristocentrismo dominante nos textos em causa, com 

predomínio de uma cristologia sobre uma doutrina da Trindade, a partir de uma leitura particular 

de trechos de Paulo. 

Para os priscilianistas, as figuras do Pai, Filho e Espírito Santo não compunham o corpus 

da Santíssima Trindade, tal como acreditavam os bispos nicenos. Apesar da fé voltada a Cristo, 

eles não acreditavam no seu poder de santidade supremo. Segundo eles, Jesus teria sido apenas 

uma espécie de profeta que teria vindo àTerra para pregar os ensinamentos de Deus, mas não 

construiria parte da própria figura divina. Como consequência, os priscilianistas não acreditavam 

na consubstanciação presente na eucaristia, o que a invalidava como um rito cristão. 

Um quarto aspecto presente nos escritos priscilianistas é a herança de textos escritos nos 

primeiros séculos cristãos, os quais traziam um caráter místico à esfera religiosa e que iam de 

encontro com as religiosidades populares da Galiza. Identificando-se carismaticamente com o 

sentido universalista paulino – “lemos o nome de Deus na nova pequena pedra”- o autor dos 

tratados situa-se como que num cruzamento de culturas. Este fato coloca-nos perante a 

possibilidade da existência de uma literatura paralela ao cânone que registrava um conjunto de 

mitos e narrativas -cristãs ou não- que, subentendidas entre os cristãos, não mereciam, todavia, a 

confirmação canônica devido ás suas proposições heréticas e aos seus elementos fantasistas.  

A expressão desse caráter místico estaria na devoção e celebração dos elementos da 

natureza. Considerava-se assim, que os astros seguiam uma determinada ordem cósmica e 

elementar, à qual o homem terreno, bem como todos os seres terrenos, estaria ligado. Observando 

os astros, o homem poderia, então, aprender algo sobre a vida na terra, isto é, olhando o 

determinado, o homem poderia aprender sobre o domínio terrestre. Nesse sentido, a Terra em 

Gênesis (tratado V), cuja temática é a da criação; parece ter um papel passivo de habitáculo ou 

receptáculo do espírito infundido por Deus. Por meio desse pensamento o priscilianismo acabou 

se identificando com práticas religiosas pagãs galegas, que remetiam aos costumes ancestrais 

daquela população muito ligada ao campo (FIERRO, 1985). O problema é que esta aproximação 

serviu, de certo modo, como uma “confissão” de heterodoxia deste grupo.  

O quinto aspecto a ser ressaltado nos textos priscilianistas seria a presença de um 

elemento caraterístico de teologias dualistas, como o gnosticismo. Assim sendo, o autor dos 
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Tratados não se refere propriamente a um “pecado original”, mas está mais próximo daquilo que 

Bianchi (1984) denominou como “culpa antecedente”. Supõe-se a pré-existência de um homem 

primordial, cuja natureza é exposta de forma confusa nos tratados, a interferência demoníaca junto 

de Eva dá origem a uma espécie de humanidade decaída, sujeita aos princípios terrenos. 

O que fica claro é que a exposição sobre a origem e a queda surge, no contexto de uma 

reflexão sobre a salvação do homem. A natureza, por seu turno, parece depender do homem para a 

sua demonização ou divinização, ou seja, para a sua observação como local de pecado, ou mesmo 

símbolo da divindade criadora. A partir disso podemos compreender e aceitar a manifestação de 

notícias de que os rituais priscilianistas eram celebrados ao ar livre e contavam com dança e canto 

aos pés descalços. 

Diante dos aspectos expostos anteriormente (a natureza apologética dos tratados; o diálogo 

destes com a literatura apócrifa; a ênfase dada à diáspora judaica;a presença, até certo ponto, de 

um caráter místico na manifestação da fé; bem como o cotejamento que tais escritos fazem com 

concepções religiosas de vertente dualista), pode-se notar que o priscilianismo mais se 

aproximava do imaginário que envolvia todo o contexto do cristianismoprimitivo e oriental dos 

séculos primeiros (sob o qual se estendia uma visão que flertava com os ensinamentos de 

evangelização de Paulo de Tarso), do que se com aquele cristianismo institucionalizado e 

burocratizado que o clero ocidental procurava implantar. 

Neste sentido, torna-se necessário fazer uma interpretação do priscilianismo a partir de sua 

integração ao cenário das transformações mentais do Império Romano. Isso implica na 

compreensão deste fenômeno como fruto de diversas tensões religiosas, mas que não se reduzia 

exclusivamente a essa esfera, pois lhe eram intrínsecas também questões de cunho político e 

sociais. Somadas a isso estava ainda a própria configuração do sentido e de interpretação de um 

cristianismo que não era forjado aos interesses institucionais, mas identificado ao mesmo tempo 

com práticas e costumes muito antigos existentes naquela região da Península Ibérica e também 

herdeiro de crenças religiosas fortemente enraizadas da cultura oriental helênica.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O fenômeno priscilianistas não se confinou, portanto, como vimos, a um simples espaço 

periférico, adquirindo visibilidade, recolocando questões da história do cristianismo e de sua 

disseminação no espaço imperial, causando escândalo. Na verdade, o compreendemos como uma 

das inúmeras manifestações de religiosidade local vista como heterodoxa e cujo espectro se 

alargou à política e à ordem social, que motivaram reações nem sempre pacíficas por parte da 

autoridade imperial e da Igreja, as quais envolveu reajustamentos diversos; a nível doutrinal, 

eclesiológico e pastoral. Sendo assim, o priscilianismo se constituiu um signo de um cristianismo 
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que não isentava da persistência dos rituais antigos e da manifestação mais ou menos sublime de 

um substrato regional ibérico cultural e religioso, dando alma aos movimentos de resistência à 

ocupação romana.  
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RESUMO: O presente projeto de pesquisa centra-se acerca do período denominado República Velha 

(1889 a 1930). Ao longo desses trinta anos, no qual a sociedade brasileira vivenciou momentos de 

conturbação política e social da sociedade, tendo isso em mente, analisaremoso papel da imprensa 

abolicionista nos contextos  pós-abolição e construção da identidade de negra no Brasil e  tomando 

como um dos  fatores determinantes a vinda de imigrantes europeus para substituição da mão de obra 

escrava, examinando também fatores históricos, políticos e socioeconômicos presentes nos textos 

jornalísticos do jornal Correio Paulistano, além de investigar os sistemas que transformam 

acontecimentos passados em fatos históricos relevantes, permitindo uma reavaliação do passado 

histórico sob perspectiva histórico-cultural. 

PALAVRAS-CHAVE: Jornalismo; Literatura; Identidade Cultural; História do Brasil. 

 

RESUMEN: El presente proyecto de investigación se centra en el período denominado República 

Vieja (1889 a 1930). A lo largo de estos treinta años, en el que la sociedad brasileña vivenció 

momentos de conturbación política y social de la sociedad, teniendo esto en mente, analizaremos el 

papel de la prensa abolicionista en los contextos post-abolición y construcción de la identidad de negra 

en Brasil y tomando como uno de los factores determinantes a la llegada de inmigrantes europeos para 

sustituir la mano de obra esclava, examinando también factores históricos, políticos y 

socioeconómicos presentes en los textos periodísticos del diario Correio Paulistano, además de 

investigar los sistemas que transforman acontecimientos pasados en hechos históricos relevantes, 

permitiendo una reevaluación del proceso, pasado histórico bajo perspectiva histórico-cultural. 

PALABRAS-CHAVE: Periodismo; literatura; Identidad Cultural; Historia de Brasil. 

 

INTRODUÇÃO 

Este artigo visaestudar a abordagem jornalística do jornal Correio Paulistano (1854-1963), 

que fora oprimeiro diário de São Paulo e o terceiro do Brasil a abordar a abolição dos escravos. 

Partindo do pressuposto argumentativo de que é não é recente aestreita  relação que pode ser 

observada entre a História e aLiteratura, e que por essa relação, Phil Graham, um dos grandes 

editores do Washington Post do meio do século passado, dizia que “o jornalismo é o primeiro 
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rascunho da história”. Em geral, a tese é quepara esses trêscampos (História, Literaturae 

Jornalismo), o processo de produção do profissional, seja do historiador, seja do escritor ou 

jornalista, é um processo bem semelhante, no qual, utilizam, via de regra, a mesma ferramenta: a 

linguagem.Paul Veynefirma que “a História é uma narrativa de eventos. Tudo o mais resulta 

disso” (VEYNE, 1982, p. 11). 

 Contudo, ao construir tal afirmação, Veyneaponta que ahistória não pode configurar-se 

como uma ciência, por não explicar as coisas de modo científico, decorre daí que ele define a 

história como uma narrativa de eventos reais que tem o homem como protagonista cujas 

açõessãolimitadas e movimentadas, assim como fora com os escravos.Na mesma medida , porém, 

compreende-se que Marc Bloch (2001, p.55), passa a conceber o fato histórico todo e qualquer 

ação  humana: “História é a ciência dos homens – ou melhor, das sociedades humanas no tempo”. 

No entender de Linda Hutcheon (1991), na representação tanto da História quanto da 

Literatura há um entrelaçamento entre o fato histórico e a ficção, fazendo o leitor não ter o alcance 

do quanto de realidade e de ficção existe nas narrativas,uma vez que a fronteira entre ambas pode 

se confundir, em uma mútua contaminação: fato histórico permeado de ficção e ficção permeada 

por fatos históricos.De fato, é de supor-se que toda narrativa pressupõe um mundo narrável ou 

uma história em potencial. Assim é com a literatura, com a história e com o jornalismo, assim , de 

acordo com Roger  Chartier (2002, p. 98), a história tem métodos próprios e específicos de 

pesquisa e de manuseio de dados, de crítica e de “validação da adequação entre o discurso do 

saber e o seu objeto”.  

Nesse cenário, partimos da premissa de quea imprensa estava inserida em um contexto de 

efervescência envolta à importantes mudanças4queestavam roendo as bases estruturais que 

mantinham a sociedade brasileira rural e escravista.Assim,historiador Eric Hobsbawm afirmou 

que a maior parte do século XX foi derivada de tentativas anteriores de sociedades em imitar um 

modelo ocidental, visto como “[...] sociedades que geram progresso [...], poder e cultura da 

riqueza, com o ‘desenvolvimento’ técnico-científico [...]. Não havia outro modelo operacional 

além da ‘ocidentalização’ ou ‘modernização’, ou o que se queira chamá-lo.”Portanto, propõe-se, 

desse modo, queestabelecendo um papel ímpar no olhar narrativo da escrita dos fatos, admite-se  

o periódico Correio Paulistano como evidencia histórica situado no contexto histórico da abolição 

e da proclamação da República. Assim, convém ressaltar as contribuições de Sandra Pesavento, 

afirmando que: 

                                                   
4 Entre o fim do século XIX e início do século XX o Brasil vivenciou mudanças impactantes em sua economia e 

vida social, em 1888 é promulgada a Lei áurea, em 1889 a proclamação da república em 1891 a segunda 

constituição brasileira.  
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A verdade da ficção literária não está, pois, em revelar a existência real de 

personagens e fatos narrados, mas em possibilitar a leitura das questões em jogo 

numa temporalidade dada. Ou seja, houve uma troca substantiva, pois para o 

historiador que se volta para a literatura o que conta na leitura do texto não é o seu 

valor de documento, testemunho de verdade ou autenticidade do fato, mas o seu 

valor de problema. O texto literário revela e insinua as verdades da representação ou 

do simbólico através de fatos criados pela ficção (PESAVENTO, 2006,p. 8).  

Neste excerto,partindo dessas colocações,a historiógrafa nos possibilita entender que a 

narrativa de um historiador, ainda que pretenda transpassar oque aconteceu no passado, se 

mantem refém de variadas leituras interpretativas, devido ao fato do historiador ser um sujeito 

histórico que tem suas verdades construídas com base na parcialidade do discurso de outro.A 

narrativa em torno do processo de abolição da escravidãocarrega em si sentimentos, percepções e 

principalmente intençõesde seus autores, afinal, também eram membros da sociedade na qual 

estavam inseridos.Ianni expõe assim a cor como símbolo distintivo:  

[...] Enquanto no período propriamente escravocrata a discriminação se realiza 

contra o membro da casta, da raça negra, dos escravos, na sociedade de classes em 

formação, em lugar de exprimir-se entre as classes sociais, o preconceito concentra-

se sobre a cor, distinguindo e distanciando os homens, na mesma condição. A cor, 

como símbolo incorporado pela consciência social do branco, do mulato e do negro, 

exprime uma metamorfose ideológica das pessoas que originariamente ocupavam 

posições no sistema social [...] (IANNI, 1962, p. 282). 

Como se nota, então, tal interpretação é incorporada ao sentido de que levam à 

compreensão de que na visão dos republicanos, a escravidão não mais representava uma via de 

mão útil economicamente, uma vez que esse sistema no mundo estava degradado devido aos 

interesses da Inglaterra em ampliar seus negócio, haviaincompatibilidade empensar na escravidão 

no mesmo contexto que o capitalismo se desenvolvia. Assim posto, se fazia preciso pensar em 

uma identidade nacional que compreendesse o novo país que nasceria após a abolição, em síntese, 

um país industrializado, branco e europeizado. 

 

AS IDEIAS MOLDAM A NAÇÃO (1888-1928) 

Mantendo presente esse panorama geral até aqui esboçado, érazoável afirmar, portanto, 

que ocenário composto pela geração de ideias narradas,dava conta de que o país estaria no 

caminho de transformação, não apenas em sua conjuntura econômica como também nas 

manifestações sociais efirmação de identidades. Em verdade, sustentada pelo alicerce histórico, é 

possível de tecer que desde o final do século XIX até meados do século XX, a elite branca, 

política e intelectual do Brasilesteve profundamente ansiosa em edificar a formação  identitáriado 

povo brasileiro. Inundada pelas ideias positivistas. Sob essa ótica, articula-se que, os textos 

construídos no periódico paulistano durante o pós abolição na  República Velha,  invariavelmente 
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contém elemento humano subjetivo, sentimentos a respeito da identidade e  posicionamento 

político influenciam na construção literária da realidade, a esse ponto, a mimese5, portanto,  

assume caráter de representação que se faz da realidade através da linguagem. 

É por este viés de compreensão que Lígia MilitzCosta (2001, p.50), ao revisitar o conceito 

de mímese dado por Aristóteles faz a seguinte colocação: “um recurso da mímese trágica é o 

efeito de surpresa, o qual, mesmo inverossímil, pode parecer verossímil, porque é verossímil que 

aconteçam coisas inverossímeis”. Essas considerações de Lígia Costa servem para pensar os 

eventospós-abolição, com base nas constatações sobre mímese, podemos traçar um paralelo entre 

a representação mimética da arte e os ataques sofridos pelos escravos nas fazendas, uma violência 

impensável que reproduzia o exato momentoem que o inverossímil se torna verossímil e, diante 

de algo que não se podia sequer imaginar.Aidentidade humana é despedaçada e jogada no ralo, 

diante da perspectiva do negro objeto, animalesco, sem alma ou traços de humanidade. “Cada 

conquista subjugou povos conquistados e suas culturas, costumes, línguas, tradições, e tentou 

impor uma hegemonia cultural mais unificada” (HALL, 2006: 60).  

Nesse contexto fim do trabalho escravo ede alternância de sistema político imperial para o 

republicano, a teia das  interações sociais é substancialmente alterada com os discursos eugênicos, 

de modo que diante de uma sociedade brasileira estruturada sob os alicerces da desigualdade 

racial, contudo , assim , valemo-nos das  reflexões da antropóloga Lilia M. Schwarczno sentido 

em quenão se trata de entender a adoção das teses raciais como mero reflexo, uma cópia 

desautorizada, mas antes indagar sobre seus novos significados contextuais, bem como verificar 

sua relação com a situação social, política, econômica e intelectual vivenciada no país.” 

(Schwarcz, 1993, p. 242). Para tanto, em decorrência de necessidade econômica, a partir do fim 

do século XIX e início do século XX, o jornal Correio Paulistano(1854 - 1963) assume consigo 

uma atuação decisivaem tomar parte das discussões abolicionistas e republicanas, direcionando e 

propagando ideias, fazendo-se morada de novas interpretações e análises, a realidade política, 

cultural e social que recaiasobrea sociedade paulista brasileira e seus arranjos, divulgando no pós 

abolição informações e promovendo insinuações de instauração de uma nova identidade.  

Ao tomar o jornal Correio Paulistano como objeto de estudo, para corroborar com a 

discussão,evocamos o historiador francês Jacques Le Goff (1976, p. 72) acreditandoque são“ nas 

profundezas do cotidiano que se capta o estilo de uma época” e que os documentos literários e 

artísticos são fontes privilegiadas quando consideradas como histórias da representação dos 

fenômenos objetivos.Na ênfase em corroborar com essa discussão, é importante trazer os 

argumentos de Hayden White (1994),quetransita pela compreensão da premissa de que a história 

                                                   
5 - Por meio de sua obra  Poética, Aristóteles estabelece conceito da mimese, que seria atribuída a ela função 

imitativa.  
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seria acima de tudo um artifício literário e como tal carregaria a liberdade em criar aspectos 

ficcionais em história.  

Por tal colocação, cria-se uma indivisibilidade entre história Resultando na unificação da 

produção de conhecimentos. Mediante a crítica dos documentos, o historiador estabelece a 

“moldura” de sua narrativa, o conjunto de fatos a partir do qual uma “estória” deve ser moldada 

no relato narrativo que faz deles(WHITE, 1994, p. 76). Não nos abstendo, contudo, da visão de 

que “A história é o discurso do poder, o discurso das obrigações pelas quais o poder submete; é 

também o discurso do brilho pelo qual o poder fascina, aterroriza, imobiliza” (FOUCAULT 1999, 

p. 79). Por meio dasnarrativas expressas na página do jornal, os discursos eugênicos 

“comandados’’ pela classe dominante,  surgidos no Brasil no fim do século XIX,  avançavam 

sobre a sociedade recém republicana  como uma certeza de nação civilizada, moderna e de boa 

raça ( raça branca europeia). 

Neste sentido, valemo-nos dasreflexões do historiador Michel de Certeau (1994), em que 

exaltaque o texto se configura emuma arma cultural, uma reserva de caça, o pretexto de uma lei 

que legitima como “literal”, a interpretação de profissionais socialmente autorizados. Uma vez 

quea leitura, portanto,é tida comouma operação de caça, visto que o leitor tenha acesso várias 

vezes ao mesmo texto, novos significados serão manifestados, informações que estavam 

implícitas em uma primeira leitura vão nascendo, dando início a novas interpretações no sentido 

ao texto, de modo assim que o eugenismo ou discurso eugênico vira a ser um sinônimo de 

ascensão de nação.  

Assim, anarrativa nesse sentido, leva os personagens excluídos da história a um lugar útil 

ao discurso, dando a elesinteligibilidade exorcizando o incompreendido para ele fazer o meio de 

uma compreensão, no sentido em que compreender é “analisar em termos de produções 

localizáveis o material que cada método instaurou inicialmente segundo seus métodos de 

pertinência” (CERTEAU, 2011, p. 45).  Pelas narrativas expressas no jornal Correio Paulistano é 

que se tem um panorama dos discursos empregados para “construir” uma nova identidade 

brasileira.  

Nessa trilha, convém relembrar o campo intelectual brasileiro calcado nas teorias racistas 

perpassa do século XIX ao início do século XX, em um contexto socialem que os negros recém 

libertos e até mesmo os indígenas estavam excluídos do novo modelo de um país projetado, sendo 

assim, “ O projeto de um país moderno era então, diretamente associado ao projeto de uma nação 

progressivamente mais branca”( JACCOUD,2008,p.49).Nessa medida, a pesquisadora Marialva 

Barbosa(2010) percorrendo os estudos sobre a interconexão entre jornalismo e história,expõe que 
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tanto o jornalista bem como o historiador promovem reinterpretações dos fatos, assim, elaacredita 

que a imprensa: 

Produz textos que falam de seu cotidiano e outros que deixam pistas sobre suas 

relações com as instâncias do poder. Por trás das letras impressas, das fotos e das 

ilustrações publicadas, é possível remontar todo o circuito da comunicação: o que 

eram essas publicações, quem escrevia nesses jornais, para quem se escrevia e, 

sobretudo, que interpretações fazia esse leitor anônimo, que gradativamente, pelos 

indícios que um olhar mais detido poderá seguir, se transforma num ilustre 

conhecido (BARBOSA, 2010, p.11). 

Partindo então dessa inferência, vê-sepassível de selevar em consideração queno final do 

século XIX a imprensa, ou, mais propriamente dito, ojornal impressoconstituiu-se 

apropriadamente naquele cenário como uma ferramentapassível paradebate e ventilaçãodos 

discursos sociais e também políticosdos abolicionistas. Na esteira dessa discussão, fica nítida a 

relação intrínseca entre jornalismo, literatura ehistória, suscitando a confluência em suas análises, 

abordagens e discursos em que aproximam na narração dos fatos. A imprensa registra, comenta e 

participa da história de forma ativa, possibilitando ao historiador acompanhar o percurso dos 

homens no tempo (CAPELATO, 1988). 

O jornalismo operando com a narratividade como seu principal instrumento de atuação, se 

aproxima da história e fornece à historiografia fontes dos acontecimentos no tempo. É possível 

pontuar que HaydenWhite(1991) ao considerara obra historiográfica concebe primordialmente 

que ela é uma “estrutura verbal na forma de discurso narrativo em prosa”.A análise proposta por 

White culmina na afirmação de que as barreiras entre o discurso histórico e o literário 

estariamdiluídas na tentativa em representar o real, pois, segundo ele, escrever um acontecimento 

histórico estaria implicando distintos olhares imparciais sobre os fatos. 

O tom discursivo em relação à atuação do partido liberal frente as questões da extinção da 

escravidão, denunciam a atuação do partido liberal na defesa de seus ideais. No discurso às 

vesperas da abolição, encontra-se entusiasmo com a já eminente libertação dos escravos, onde é 

empregado no argumento a fuga dos escravos em grande número, sem mais, tornando assim, 

inviável economicamente manter o sistema escravista perante a resistência dos próprios negros, 

iluminados pela luz da liberdade. Havia temor ao risco, não só à riqueza do senhor, mas inclusive 

de sua integridade físca. À esse respeito Costa (1998) expõe  que:  

[...] qualquer medida naquele sentido tendia a desorganizar o trabalho agrícola e 

arruinar as propriedades dos lavradores, pondo em risco a vida de famílias inteiras, 

excitando o ânimo dos escravos, induzindo-os a insurreição e a revolta, e que a 

classe dos cativos, não tendo compreensão nem do direito, nem do dever, 

exasperada por idéias perigosas, não poderia ser contida (COSTA, 1998, p.469). 
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Entretanto, ao passo que a abolição pusera fim ao regime escravocrata, abriu-se uma nova 

problemática, posto que sentenciou milhares de negros libertosà condições precárias de 

socialização em uma sociedade racista, pois estes foram lançados ao abandono: não mais 

necessários como mãodeobra servil e, assim , lhes foram negadas as condições necessárias para a 

sua sobrevivência: o acesso à terra (Silva, 2010, p. 94).  Dessa mesma forma, o historiador  Flávio 

dos Santos Gomes, sugere que  no contexto imediato pós-abolição, “a questão parecia ser não 

tanto quem eram os protagonistas da liberdade, mas sim quais os significados desta. Liberdade 

para quê?(GOMES, 2005, p. 11).  

O fascínio sobre a liberdade conquistada em favor da moral e da civilidade exalta-se nas 

páginas do jornal. Emília Viotti da Costa assinala que “a abolição representa uma etapa no 

processo deliquidação do sistema colonial no país, envolvendo ampla revisão dos estilos de vida e 

dos valores de nossa sociedade” (1998, p. 519).Ainda a esse mesmo respeito, de acordo com 

osociólogo Florestan Fernandes (2008, p.29): 

A desagregação do regime escravocrata e senhorial se operou, no Brasil, sem que se 

cercasse a destituição dos antigos agentes de trabalho escravo de assistência e 

garantias que os protegessem na transição para o sistema de trabalho livre. Os 

senhores foram eximidos da responsabilidade pela manutenção e segurança dos 

libertos, sem que o Estado, a Igreja ou qualquer outra instituição assumisse encargos 

especiais, que tivessem por objeto prepará-los para o novo regime de organização da 

vida e do trabalho. O liberto se viu convertido, sumária e abruptamente em senhor 

de si mesmo, tornando-se responsável por sua pessoa e seus dependentes, embora 

não dispusesse de meios materiais e morais para realizar essa proeza nos quadros de 

uma economia competitiva (FERNANDES, 2008, p. 29). 

Adentrando nesta proposição, o período daPrimeira República brasileira, constantemente 

denominada República Velha, ou  seja, o período que compreende os anos 1889 e 1930,  foi um 

período de efervescentes e férteis discussões acerca  da construção da  identidade étnica nacional, 

contudo, tendo como modelo uma identidade branca que seguisse os padrões europeus. Stuart 

Hall, nesse sentido, concluindo,postula que “ o sujeito[...] é formado e modificado num diálogo 

contínuo com os mundos culturais ‘exteriores’ e as identidades que esses mundos oferecem” 

(HALL, 2006, p. 11).  

Diante desse prisma, após o nascimento do país república em 1889, o Brasil mestiço que 

se apresentava sob os olhos dos intelectuais estrangeiros e nacionais expressava-se como um 

campo fértil para realização de pesquisas e experimentos. Os princípios do racismo científico 

foram apreendidos por um número significativo de respeitáveisintelectuais brasileiros da época, 

para efeito de exemplo, cabe citar os nomes de Silvio Romero (1851-1914), Oliveira Vianna 

(1883-1951), Nina Rodrigues (1862-1906) , Euclides da Cunha (1866-1909)  e Alberto Torres 
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(1865-1917). Segundo Oliveira Vianna (1959) , as palavras desses autores teriam mais êxito se 

tivessem estudado povos miscigenados como os do Brasil, posto que:  

Os fenômenos de hibridação podem ser aqui estudados com uma amplitude e uma 

precisão impossíveis no mundo europeu- porque só aqui se dá a mestiçagem de 

raças extremamente distintas (...). É um privilégio nosso, de que não podem gozar os 

observadores dos mesmos fenômenos, quando operados unicamente nos centros de 

origem dos grupos brancos”. (VIANNA, 1959: 15). 

Para Michel de Certeau (1994, p. 266), “o texto só tem sentido graças a seus leitores”, se 

configura em umtexto “somente na relação à exterioridade do leitor, por um jogo de implicações”. 

Assim, ao nosocuparmos da análise narrativa empregada pelo periódico Correio Paulistano 

nofinal da década de 1880 até1928,alguns pontos fundem em moldar questões 

problematizadoraspara investigação.Adotandocomo referência os questionamentos colocados 

acima, o intento da proposta aqui,é analisar de forma ampla a narrativa da históriacomoum 

aspecto fundamental para o campo jornalístico e historiográfico, levantam-se possibilidades de 

discussõese questionamentosem torno da narratividade expressada nas páginas do jornal acerca 

daabolição e da pós abolição da escravatura.  

Assim, em consonância, observa-se que a narrativa presente em torno da escravidão,do  

processo abolicionista e do pós abolição  carregam em si sentimentos, percepções e 

principalmente intenções particulares em não raras difusas interpretações de seus autores, isentos 

de imparcialidade, afinal, também eram membros ativos da sociedade na qual interpretavam seus 

fatos. Ora, ao passo que surgem diferentes discursos acerca do mesmo fato, por vezes até mesmo 

contraditórios tal fenômeno pode ser entendido como “ resultado da especificidade do 

conhecimento que tende sempre para a verdade absoluta mas realiza essa tendência no/e pelo 

processo infinito da acumulação de verdades relativas” (SCHAFF, 1995, p. 309). Os discursos 

presentes no periódico, assim, foram moldados aos gostos e intenções das classes dominantes na 

intenção em seguir com o poderio econômico, político e social.  

Em suma, no século XIX, podemos perceber claramente a aproximação entre literatura e 

jornalismo, oque deixaplausível de observação a análise da produção jornalística do jornal entre 

os anos de 1888 à 1928, bem como suas intenções políticas e econômicas  no decorrer desses anos 

ocorrem importantes mudanças na estruturasocial da sociedade, sendo tomados como destaque a 

abolição da escravidão dada em1888 e  a Proclamação da Repúblicaem 1889.Assumindo 

oentendimento de que os discursos formaram-se verdadeiras “armas” de ventilação de ideais 

burgueses.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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À guisa de conclusão, a presente pesquisa buscou se atentar para o período histórico 

compreendido da Primeira República ou como   República velha, de modo que tencionou-se 

avaliar o processo de instalação da República, não somente num sentido político, mas promover 

linhas de pensamento que versassem sobre a intelectualidade e o movimento de pensar uma nova 

identidade para o país, que contemplasse os padrões europeus, ou seja, espalhava-se em um 

sujeito branco e  livre. Para tanto, deve-se sublinhar quepossuindo o jornal Correio Paulistano 

como fonte, ao analisar os editoriais apresentam ricas posições políticas que ajudam a esclarecer e 

clarear o advento da eugenia. Portanto,a pesquisa  aqui presentem  representou  um profundo 

empenho analisar os discursos produzidos durante o recorte temporal empregado (1888 – 1928) 

afim de evidenciar o poderia subjetivo contido nos discursos em moldar a nação à imagem e gosto 

da classe dominante.  
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RESUMO: A partir das discussões impulsionadas pelo linguistic turn, as relações e interações entre 

história e literatura se estabeleceram com muito mais força e consistência, produzindo, assim, diversos 

debates sobre o tema e demonstrando sua pertinência e importância. Tendo em vista a atuação de 

Hayden White nesse processo, estudo a questão da “poética da história”, apontada pelo autor durante o 

desenvolvimento de suas teses a respeito do caráter discursivo tropológico da narrativa histórica, no 

qual, White explicita seu entendimento da história como um artefato literário. A aproximação entre o 

fazer histórico e o fazer literário proposta pelo autor americano encontrou pontos de convergência com 

os postulados de autores franceses do mesmo período, como Paul Veyne, Michel de Certeau e Paul 

Ricoeur, e, posteriormente, infletiu também nas pesquisas de outros historiadores narrativistas, tais 

como, Dominick LaCapra, Frank Ankersmit e Chris Lorenz. Essa mudança nos paradigmas de 

compreensão da historiografia visa atender as novas demandas do tempo presente produzidas pela 

sociedade contemporânea. Essa necessidade já havia sido apontada por Friedrich Nietzsche no ensaio 

Segunda consideração intempestiva – da utilidade e desvantagem da história para a vida, onde o 

filósofo alemão reivindicava a produção de uma historiografia voltada para o presente, e não fechada 

nas sombras do passado, em última instância, ele cobra uma história mais útil para a vida do que 

aquela que vinha sendo praticada. E dando continuidade aos desdobramentos e implicações de uma 

nova postura da historiografia agora mais vinculada à literatura, White desenvolve as concepções de 

passado histórico e passado prático: o primeiro consiste no passado elaborado dentro dos livros e 

artigos acadêmicos, e preso, consequentemente, a esse reduzido circuito; enquanto o segundo 

configura as dimensões do passado que auxiliam na vida prática e cotidiana, e são vivenciadas tanto 

individualmente quanto coletivamente, sendo acessadas sempre que necessário e produzidas a partir de 

uma gama maior de produções que representam o passado, como os romances, ultrapassando os muros 

das universidades e repercutindo no cotidiano do cidadão comum. 

PALAVRAS-CHAVE: Hayden White; Teoria da História; Tropos discursivos; Meta-história; 

Passado Prático e Passado Histórico 

 

ABSTRACT: From the discussions driven by the linguistic turn, the relations and interactions 

between history and literature were established with much more force and consistency, thus producing 

diverse debates on the theme and demonstrating its pertinence and importance. Considering Hayden 

White's performance in this process, we study the "poetics of history", as pointed out by the author 

during the development of his theses on the discursive, tropological character of the historical 

narrative, in which White explicitly states his understanding of history as a literary artifact. The 

approximation between the historical and the literary work proposed by the American author found 

points of convergence with the postulates of French writers of the same period, such as Paul Veyne, 

Michel de Certeau and Paul Ricoeur, and later also influenced in the researches of other historians 

narratives such as Dominick LaCapra, Frank Ankersmit and Chris Lorenz. This change in paradigms 

of understanding historiography aims to meet the new demands of the present time produced by 

contemporary society. This necessity had already been pointed out by Friedrich Nietzsche in his essay 
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Second Untimely Consideration - of the utility and disadvantage of history for life, where the German 

philosopher claims the production of a historiography turned to the present, and not closed in the 

shadows of the past. Ultimately, it charges a story more useful to life than what has been practiced. 

Continuing the ramifications and implications of a new posture of historiography now more closely 

linked to literature, White develops the conceptions of the past and the practical past: the first consists 

of the past elaborated within the books and scholarly articles, and consequently attached to this 

reduced circuit; while the latter configures the dimensions of the past that aid in practical and everyday 

life, and are experienced both individually and collectively, being accessed whenever necessary and 

produced from a wider range of productions that represent the past, such as literature, walls of 

universities and reverberating in the everyday life of ordinary citizens. 

KEYWORDS: Hayden White; Theory of History; Discourse Tropos; Meta-history; Past Practical and 

Past History 

 

A partir, principalmente, da década de 1960, no campo das Ciências Humanas, 

intensificou-se o debate acerca dos limites, abrangência e intersecção das disciplinas que 

compunham essa área do conhecimento (História, Sociologia, Filosofia, Psicologia, etc.). Com a 

crise da narrativa dos grandes paradigmas totalizantes em suas tentativas de explicar as sociedades 

e comportamentos – o mundo de maneira geral – dentro de discursos rígidos, no sentido de querer 

alocar dentro de si todas explicações e justificativas das transições e expressões humanas, a 

discussão sobre os pressupostos que definem e norteiam as disciplinas dedicadas a pensar a 

sociedade foi acentuada sobremaneira, proliferando, assim, ideias e conceitos que visavam 

repensar a estrutura, epistemologia e o discurso próprio de cada uma dessas matérias.  

A insuficiência das teorias marxistas ortodoxas em explicar os fenômenos sociais sem ter 

que deformá-los no momento de aparar as arestas da massa amorfa que os compreende para 

comprimí-los dentro da caixa teórica estipulada; o esgarçamento do estruturalismo com o 

espraiamento tão grande de seus temas que sofreu acusação de pulverização da história (DOSSE, 

1992); as duas grandes guerras e o evento limite da compreensão e capacidade narrativa da 

modernidade, o Holocausto, que pôs em cheque as teorias vigentes sobre representação do 

passado (FRIEDLANDER, 1992); as sucessivas crises do capitalismo; e a intensificação do 

totalitarismo no regime soviético, acentuaram o debate na segunda metade do século XX em torno 

das Humanidades, levando à chamada “crise das narrativas” (LYOTARD, 1998).  

Jean-François Lyotard, em A condição pós-moderna, identificou como pós-moderno o 

processo que “designa o estado da cultura após as transformações que afetaram as regras dos 

jogos da ciência, da literatura e das artes a partir do final do século XIX” (LYOTARD, 1998: xv). 

E no mesmo trabalho, originalmente publicado em 1979, o cenário pós-moderno é definido como 

“essencialmente informático e informacional. Nele expandem-se cada vez mais os estudos e as 

pesquisas sobre a linguagem, com o objetivo de conhecer a mecânica de sua produção e de 

estabelecer compatibilidades entre linguagem e máquina informática”. E ainda, “neste cenário, 

predominam os esforços (científicos, tecnológicos e políticos) no sentido de informatizar a 

sociedade” (LYOTARD, 1998: viii).  Para o autor, a hipótese de trabalho é que há mudanças no 
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estatuto do saber, ao mesmo tempo em que as sociedades entram no período conhecido como pós-

industrial e as culturas entram na chamada pós-modernidade. Lyotard salienta a intensificação nas 

trocas de saberes e diz: 

Em vez de serem difundidos em virtude do seu valor ‘formativo’ ou de sua 

importância política, pode-se imaginar que os conhecimentos sejam postos em 

circulação segundo as mesmas redes de moeda, e que a clivagem pertinente a seu 

respeito deixa de ser saber/ignorância para se tornar como no caso da moeda, 

‘conhecimento de pagamento/conhecimento de investimento’, ou seja: 

conhecimentos trocados no quadro da manutenção da vida cotidiana (reconstituição 

da força de trabalho, ‘sobrevivência’) versus créditos de conhecimentos com vistas a 

otimizar as performances de um programa. 

Nesse caso, tratar-se-ia tanto da transparência como do liberalismo. Este não impede 

que nos fluxos de dinheiro uns sirvam para decidir, enquanto outros não sejam bons 

senão para pagar. Imaginem-se paralelamente fluxos de conhecimentos passando 

pelos mesmos canais e de mesma natureza, mas dos quais alguns serão reservados 

aos ‘decisores’, enquanto outros servirão para pagar a dívida perpétua de cada um 

relativa ao vínculo social (LYOTARD, 1998: 7). 

Tal período é também assinalado pelo questionamento dos saberes (quem define o que é 

saber?), assim como se questionam as instituições detentoras e legitimadoras do saber.  As trocas 

de informações, quem as detém, a quem elas servem, são questões que ganham peso. Lyotard 

aponta para a “decomposição dos grandes relatos”, diz ele que: “o grande relato perdeu sua 

credibilidade, seja qual for o modo de unificação que lhe é conferido: relato especulativo, relato 

de emancipação” (1998: 69). Há uma diluição das fronteiras das ciências, bem como o surgimento 

de novos campos do conhecimento, que o autor francês apresenta como:  

Surge assim a ideia de perspectiva que não é distante. Pelo menos neste ponto, da 

dos jogos de linguagem. Tem-se aí um processo de deslegitimação cujo motor é a 

exigência de legitimação. A ‘crise’ do saber científico, cujos sinais se multiplicam 

desde o fim do século XIX, não provém de uma proliferação fortuita das ciências, 

que seria ela mesma o efeito do progresso das técnicas e da expansão do 

capitalismo. Ela procede da erosão interna do princípio de legitimação do saber. Esta 

erosão opera no jogo especulativo, e é ela que, ao afrouxar a trama enciclopédica na 

qual cada ciência devia encontrar seu lugar, deixa-as se emanciparem (LYOTARD, 

1998: 71). 

Lyotard ainda assevera que: 

As delimitações clássicas dos diversos campos científicos passam ao mesmo tempo 

por um requestionamento: disciplinas desaparecem, invasões se produzem nas 

fronteiras das ciências, de onde nascem novos campos. A hierarquia especulativa 

dos conhecimentos dá lugar a uma rede imanente e, por assim dizer, ‘rasa’, de 

investigações cujas respectivas fronteiras não cessam de se deslocar. As antigas 

‘faculdades’ desmembram-se em institutos e fundações de todo tipo, as 

universidades perdem sua função de legitimação especulativa. Privadas da 

responsabilidade da pesquisa que o relato especulativo abafa, elas se limitam a 

transmitir os saberes julgados estabelecidos e asseguram, pela didática, mais a 

reprodução dos professores que a dos cientistas (LYOTARD, 1998: 71,72). 
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Uma consideração importante a ser feita é que, a partir das teses de Jean-François Lyotard, 

é possível inferir que o saber – sua produção e transmissão – depende fundamentalmente da 

linguagem, e, portanto, está sujeito às regras próprias desse domínio. E, segundo o autor, para a 

legitimação dos saberes, o recurso dos grandes relatos está excluído. Contudo, não é o caso de 

buscar nem na dialética do Espírito, nem na emancipação da humanidade a solução para a 

validação do discurso científico. Pois, se o grande relato se decompôs, “o pequeno relato continua 

a ser a forma por excelência usada pela invenção imaginativa, e antes de tudo pela ciência” 

(LYOTARD, 1998. p.111). 

O escritor e crítico brasileiro Silviano Santiago, no posfácio de A condição pós-moderna, 

conclui que a pós-modernidade é “aos olhos revolucionários, reformista, aos olhos iluministas ela 

é uma freguesa contumaz, ou seja, mais uma rebelião anárquica da irracionalidade, e aos olhos 

verdadeiramente modernos ela é apenas modernizadora”. E Santiago diz ainda que para a própria 

pós-modernidade, ela é “antitotalitária, isto é, demograficamente fragmentada, e serve para afiar a 

nossa inteligência para o que é heterogêneo, marginal, marginalizado, cotidiano, a fim de que a 

razão histórica ali enxergue novos objetos de estudo”, e enfatiza, “perde-se em grandiosidade, 

ganha-se em tolerância” (LYOTARD, 1998. p.127). 

Realizados alguns apontamentos necessários sobre a crise das narrativas, gostaria de 

atentar para o fato de que, embora o senso comum pese para esse lado, o termo crise não remete 

apenas ou necessariamente a uma conotação pejorativa, mas pode, também, significar um 

momento de intensa reflexão e apontar para mudanças, o que, no campo científico, é mais do que 

saudável, é necessário. Assim, os desdobramentos desse período tanto em relação ao pensamento 

pós-estruturalista quanto às discussões da pós-modernidade foram e são de grande valia tanto para 

os estudos históricos quanto para os estudos literários.  

Nesse sentido, surgiu na história, com Hayden White, ou melhor, foi trazido novamente 

para o centro do debate, a questão da literariedade da história. Em 1973, com a publicação de 

Meta-História: A imaginação Histórica do século XIX, foi dado um dos principais e mais fortes 

impulsos da discussão contemporânea sobre a poética da história e sua aproximação com a 

literatura. Falo em discussão contemporânea visto que esse tema é alvo de reflexão desde 

Aristóteles em Arte e Poética, deste modo, vale ressaltar que White não foi o percussor da 

discussão, ele apenas trouxe novamente para a mesa de debate contemporâneo uma questão já 

muito analisada, porém deixada na gaveta por um longo tempo, por isso o adjetivo contemporâneo 

acrescido à discussão.  

Em Meta-História, Hayden White analisa quatro filósofos da história: Hegel, Marx, 

Nietzsche e Croce; e quatro historiadores: Tocqueville, Michelet, Ranke e Burckhardt. Todos eles 

de grande destaque para o pensamento europeu do século XIX e para a concepção histórica deste 
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período que formulou o que se entendeu por disciplina histórica durante o século XX e 

apresentaram ideias que perduram até hoje. 

A análise de White sobre os autores que ele considera terem obras magistrais para o 

pensamento histórico visa responder uma questão que ele encontrou a partir de questionamentos 

lançados antes por Ernst Gombrich e Erich Auerbach, que na visão de White perscrutaram quais 

os aspectos históricos da arte e quais os aspectos históricos da literatura, respectivamente, e 

invertendo a questão Hayden White se propõe a investigar quais os elementos literários, ou seja, 

artísticos, da história6. E para responder essa questão o autor lança mão da teoria e crítica literária, 

buscando principalmente em Northrop Frye e Kenneth Burke o embasamento e o respaldo para as 

suas proposições. A intenção do autor ao estudar o aspecto literário da história é penetrar no 

pavimento interior do texto e compreender os encadeamentos narrativos comuns que são 

colocados como soluções verbais para que os historiadores expliquem objetivamente o que 

pretendem descrever realisticamente.  

Ao estudar o formato narrativo utilizado, e entendendo a narrativa histórica como um 

artefato literário, White infere que os historiadores seguem modelos tropológicos de escrita nos 

quais engendram seus discursos, percebendo a história como uma linguagem escrita e, portanto, 

ligada às normas e convenções verbais e narrativas próprias dessa modalidade textual, a escrita 

histórica se apresenta como uma produção literária, assim, depende dos mesmos mecanismo 

comuns a qualquer produção desse gênero. E o modelo tropológico em questão, é o fazer poético 

do historiador, na visão de White, pois é dessa forma que o historiador traz para o campo do 

conhecido aquilo que é estranho, e familiariza aquilo que é desconhecido, e esse processo de 

produção de conhecimento sobre o passado, que, via de regra, é um objeto de estudo virtual - no 

sentido em que não pode ser recuperado nem reconstruído - é definido por White como sendo os 

trópicos do discurso. Tal definição enquadra ainda a narrativa histórica em quatro modelos gerais 

de trópicos (entendidos num sentido muito próximo a figuras de linguagem): sinédoque, 

metonímia, metáfora e ironia. E para além dessa composição, White elenca ainda modos de 

argumentação, modos de elaboração de enredo e modos de implicação ideológica que se 

relacionam entre si formando a trama historiográfica. Ele destaca que as escolhas de cada modo 

de argumentação, elaboração de enredo e implicação ideológica, bem como o trópico discursivo 

adotado, variam conforme a decisão ou percepção estética de cada historiador (WHITE, 2008). 

                                                   
6 “[...] as duas obras abordam um problema comum, isto é, a natureza da representação ‘realista’, que é o 

problema colocado para a moderna historiografia. Nem um nem outro, porém, trata da análise do conceito 

crucial de representação histórica, muito embora ambos tomem o que se poderia denominar ‘senso histórico’ 

como um aspecto central do ‘realismo’ nas artes. Eu, de certo modo, inverti a formulação deles. Eles perguntam: 

quais os componentes ‘históricos’ de uma arte ‘realista’? Eu pergunto: quais são os elementos ‘artísticos’ de uma 

historiografia ‘realista’?” (WHITE, 2008:19. Grifo do autor). 
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E esse processo tropológico é tanto um processo cognitivo e historiográfico quanto 

literário, e por mais que o historiador tente fugir da sombra dos trópicos discursivos, tal tentativa 

se mostra inútil visto que a tropologia funciona como a medula espinhal do discurso 

historiográfico, na visão de White, e assim, configura-se a narrativa histórica como um artefato 

literário, aproximando a história da literatura através do fazer historiográfico que se utiliza dos 

mesmos recursos e mecanismos textuais para construir seu discurso. Então, mais do que uma 

produção mimética sobre o conhecimento do passado, é uma produção poética sobre 

comportamentos, culturas e sociedades através do tempo.  

Ora, sendo a história é um discurso verbal que visa descrever eventos do passado de 

maneira realista, compondo análises de seus objetos de forma objetiva. A estrutura que confere 

forma a esse discurso é, substancialmente, o texto. Assim, a história compreende um discurso 

textual sobre o passado. Sendo um discurso sobre o passado, e não o próprio passado. De igual 

modo, ela também não é o único discurso possível, mas apenas uma entre várias formas de se 

remeter a esse objeto pretérito que, via de regra, é acessado apenas virtualmente através de fontes, 

vestígios, pistas que sobreviveram ao tempo e possibilitam a elaboração de narrativas textuais 

sobre ele, porém, o passado jamais é reconstruído. 

Então, se a história é um discurso textual sobre o passado, dentre vários discursos 

possíveis, uma solução para se compreender melhor a sua estrutura, o seu processo de formação e 

as suas implicações é explorar as categorias e formas pelas quais ele é estabelecido. O exame das 

escanções textuais que permanecem mais ou menos veladas no discurso narrativo da história 

permite uma imersão mais profunda nos rios da compreensão do que a simples análise sobre o 

objeto ao qual aquele texto se remete com maior ou menor grau de sucesso.  

Ao perceber que a história está estritamente ligada à estrutura textual que lhe dá forma, 

fica mais clara e acessível a compreensão de sentidos e usos possíveis desse discurso. Quando se 

observa que a história está presa ao texto, fica nítida a utilização de recursos e dispositivos 

puramente literários para lhe dar forma e sentido. White caracterizou esses dispositivos como 

tropos (WHITE, 2014), e através desses tropos os historiadores corporificam o espírito de seus 

objetos de pesquisa que vivem apenas no passado. Sendo o processo tropológico não apenas uma 

descrição das fontes e preenchimento das lacunas pelo historiador, mas antes, é o modo pelo qual 

os historiadores criam suas interpretações sobre o passado, a partir da análise e crítica de suas 

fontes. Esse processo criativo na elaboração do discurso histórico, onde se realiza o encadeamento 

de fatos e argumentos, juntamente com a produção de enredo e suas inexoráveis implicações 

ideológicas, constitui não apenas a tropologia do discurso, mas também configura a poética da 

história, em que o historiador não é apenas coadjuvante, mas protagonista de sua peça, e ainda, 
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não é um mero comunicador de realidades passadas, mas antes o criador de um tipo específico de 

compreensão sobre o passado. 

Caber notar que, cada sociedade escolhe não apenas quais elementos do passado 

preservar, mas também, qual passado preservar. E dizer que cada grupo escolhe seu próprio 

passado pode suscitar dúvidas quanto a um suposto caráter relativista da história, porém isso é 

facilmente esclarecido. Basta pensar no seguinte exemplo: um historiador utiliza como fonte uma 

série de inventários rústicos de fazendas de uma vila qualquer, do período colonial brasileiro. 

Nesses documentos que, digamos, sejam do século XVIII, estão apresentados tanto o aparato 

mobiliário e ferramental da casa, quanto também a quantidade (e, possivelmente, a origem) de 

pessoas escravizadas por aquele proprietário. Assim, este historiador de posse desses documentos 

escolhe sobre o que irá falar, podendo ele tratar de assuntos como as características estilísticas do 

mobiliário, ou ainda, como se dava a entrada de determinados materiais naquela região, e 

investigar as relações comerciais daquele povoamento. Ou, poderia este historiador, pensar sobre 

o comércio escravocrata e como isso influenciou na formação populacional daquele lugar, ou 

talvez pensar as rebeliões dos escravizados e estabelecer relação entre as revoltas e fugas com os 

lugares de origem dessas pessoas – que sendo oriundas da mesma cultura, teriam o mesmo 

idioma, o que por sua vez, facilitaria a comunicação e planejamento de ações de resistência. 

Enfim, esse exemplo consiste apenas em elucubrações, mas serve perfeitamente para explicitar a 

forma que os historiadores escolhem não apenas quais elementos do passado, mas sim, qual 

passado será preservado. Pois, as perguntas feitas às fontes não são inócuas nem independentes e 

tampouco desligadas dos interesses vigentes em seu tempo, ao contrário, são escolhas deliberadas 

condicionadas por intencionalidade consciente dos historiadores ou grupos dominantes, e assim, 

determinam qual passado irá permanecer através da narrativa historiográfica.  

Os apontamentos e debates apresentados nesse trabalho a partir das reflexões propostas 

por Hayden White sinalizam para uma história mais consciente de si mesma e mais apta às 

necessidades e demandas do tempo presente. Uma história que sirva ao presente foi a 

reivindicação que Nietzsche fez há mais um século, e até os dias de hoje parece haver grande 

dificuldade em libertar a história das amarras que prendem seu estudo a um fim em si mesmo. 

Algumas décadas após o desenvolvimento da teoria dos tropos discursivos da narrativa 

histórica, dando continuidade às suas pesquisas, White estabeleceu uma distinção entre as 

perspectivas do passado compreendidas tanto pelo discurso historiográfico, quanto pela 

concepção comum (indivíduos não vinculados à história de moldes acadêmicos): o passado 

histórico e o passado prático. Ele inspirou-se nas asserções do especialista em filosofia política 

Michael Oakeshott para explicar essa definição dicotômica.  
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O passado histórico é aquele construído pelos historiadores profissionais como uma versão 

corrigida e organizada que forma parte de todo o passado que se considera que efetivamente 

ocorreu e sobre a base da evidencia autenticada por outros historiadores como admissível no 

tribunal de apelações da história. White entende o passado histórico como uma construção de 

ordem teórica que só existe nos livros e nos artigos dos historiadores: está construído com um fim 

em si mesmo, possui pouco ou nenhum valor para entender ou explicar o presente e não provê a 

ninguém um guia ou auxílio para as ações no presente e nem para pensar o futuro. E o autor ainda 

alega que ninguém nunca viveu ou experimentou de fato esse passado histórico, porque os 

historiadores que o estabelecem, veem-no em uma condição privilegiada do futuro, condição essa 

que lhes traz informações e conhecimentos que nenhum ator do passado poderia ter (WHITE, 

2012: 25). 

Já o passado prático se refere àquelas noções sobre o passado que todos levam em sua 

vida diariamente e a qual recorrem, voluntariamente e da melhor maneira que se pode, para obter 

informações, ideias, modelos e estratégias que ajudem a resolver todos os problemas práticos com 

os quais se encontram no que se considera de situação presente, desde questões pessoais até 

grandes problemas políticos. Este, afirma White, é o passado da memória, do sonho, do desejo, 

assim como também da resolução de problemas, das estratégias e das táticas para a vida (WHITE, 

2012: 25).  

Segundo White, a história pode dizer, a partir das evidências adequadamente processadas, 

o que aconteceu em determinada zona do passado histórico, mas não pode dizer como lidar com 

uma situação presente ou como resolver os problemas práticos atuais. Nas situações do presente, 

quando o juízo e a decisão são imprescindíveis, o único passado útil, destaca White retomando um 

conceito de Reinhart Koselleck, é “o espaço da experiência”, que compõe um arquivo de 

recordações, ideias, sonhos e valores aos quais se recorre como a uma tenda de antiguidades em 

busca de indícios para se saber de onde viemos e para que se possa entender, de alguma forma, o 

que se tem ou pode fazer com aqueles restos deixados que constituem um legado de relevância 

duvidosa para a solução dos problemas práticos atuais (WHITE, 2012: 26).  

O autor ressalta o entendimento do termo “prático” a partir do prisma kantiano, como 

produto da excepcional consciência humana acerca da necessidade de se fazer algo. White faz 

menção tanto a Kant quanto a Lênin sobre a pergunta que ambos fizeram - e que também motiva a 

sua própria investigação intelectual: “O que fazer?”. E sobre essa indagação, cabe a lembrança de 

Cem anos de solidão, de Gabriel García Marquéz, onde por duas vezes a personagem Úrsula 

Buendía se viu diante do questionamento resignado: “Que se há de fazer? O tempo passa”, e na 

segunda vez em que isso acontece ela percebe que o tempo na verdade não passava, mas 

caminhava de forma cíclica. Entretanto, compreendendo a história como uma “cosmogonia 
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ocidental” (VEYNE, 1998), a qual ordena e orienta o pensamento dos homens e mulheres dentro 

da esteira temporal, constata-se a necessidade de que a história ofereça respostas, ou pelo menos 

auxílio, aos problemas presentes. Porém, tais respostas só serão encontradas em uma história 

voltada para o presente, e não fechada no passado.  

White identifica que a literatura, e situa o romance histórico especificamente, tem muito 

mais contundência na elaboração do passado prático, do que os artigos e livros acadêmicos, que 

configuram apenas o passado histórico. Em tal discussão, obviamente surge o embate entre 

“ficção x fato” ou “empiria x imaginação”. Ao qual o historiador americano rebate com uma 

citação de Michel de Certeau que é utilizada como epígrafe de seu texto e diz: “A ficção é o outro 

reprimido da história”. O autor demonstra que, na busca incessante da história em se tornar uma 

disciplina científica, ela, além de operar a sua própria domesticação e dessublimação, incorre na 

tentativa fadada ao fracasso de colocar a literatura como seu oposto, seu par antitético. Sendo que 

a literatura está de tal forma imbricada com a história que a tentativa de dissociá-las desta maneira 

soa como uma busca pelo recalque, visando reprimir um de seus impulsos inerentes e 

fundamentais que deram forma ao que ela é hoje. A tese de que o conceito de passado prático 

como o recurso para a solução de problemas cotidianos obtém muito mais espaço na literatura que 

na própria história, devido ao modelo que foi estabelecido, encontra reverberação na afirmação de 

Umberto Eco que diz que “a literatura não é uma fuga da realidade, mas sim um guia para a vida”. 

O conceito de passado prático, que é vivenciado tanto individual quanto coletivamente, 

funciona como uma resposta às considerações intempestivas de Nietzsche que reclamava uma 

história que respondesse aos problemas presentes. E o historiador Arthur Lima de Avila, ao 

examinar esses conceitos, propõe considerar o presente como o entrecruzamento de processos e 

temporalidades diversos em disputa e não acabados, percebendo seus elementos dinâmicos, para 

assim, empreender a tentativa de libertação do “fardo da história” (AVILA, 2018: 42). Ou seja, da 

mesma forma que é necessário compreender o passado a partir do presente, é também necessário 

ver o presente como história. O passado prático relaciona o passado mais ao presente que ao 

pretérito, sendo a narrativa histórica um constructo, um produto fabricado (CERTEAU, 1982) da 

relação de tensão passado-presente e visando atender necessidades e demandas de forma útil para 

o tensionamento presente-futuro. 

Avila ainda destaca que identifica na designação de passado prático e passado histórico 

menos uma oposição excludente, e mais uma relação de tensão entre ambos. E aqui apresenta 

discordância com White, assim como Chris Lorenz discorda e critica vários pontos da teoria 

proposta pelo americano, e isso, na visão de Avila, é bastante benéfico para a disciplina, 

justamente para mantê-la viva, além do próprio refinamento da ideia de passado prático advindo 
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da polêmica, é necessária a discussão para tornar a disciplina mais crítica de si mesma e buscar o 

desnudamento de determinados pressupostos do século XIX até hoje tomados como verdades 

disciplinares.  

Continuando sua análise sobre os passados histórico e prático, Arthur Avila elenca 

algumas possibilidades e consequências para uma historiografia ancorada em uma visão prática do 

passado:  

Em primeiro lugar, isto significa levar a sério os efeitos políticos e éticos de 

determinadas interpretações historiográficas e seu papel performativo na construção 

do tempo histórico. [...] Em segundo lugar, implica em reconhecer que, enquanto 

historiadores e historiadoras, não somos os “proprietários” do passado e que a 

história, como já colocara Certeau há três décadas, é um discurso construído e 

contestado coletivamente. [...] Em terceiro lugar, e isto é extremamente caro a um 

pensador como White, refletir sobre o passado prático envolve uma reflexão sobre o 

conteúdo da forma da escrita da história, principalmente no que se refere à 

narrativização de certos eventos históricos, ou seja, “a imposição de uma forma de 

estória em uma série de eventos reais” que, de um modo ou outro, lhes dá uma 

coerência e uma completude que são essencialmente imaginárias. Dito de outro 

modo, certas narrativizações do passado tentam criar uma ilusão de linearidade, de 

continuidade e de estabilidade como elementos fundamentais da “realidade” – 

mesmo que estas características sejam uma imposição ao caos do processo histórico 

e não sua condição inerente (AVILA, 2018: 44-45). 

É importante pontuar que os conceitos de passado prático e passado histórico não destoam 

das teorias desenvolvidas anteriormente por Hayden White, ao contrário, demonstram a 

continuidade do seu pensamento reflexivo e da busca por uma história mais abrangente, plural, 

consciente e crítica. Assim como Avila destacou, recorrendo ao pensamento de Joan Scott - 

historiadora que operou um grande abalo na estrutura tradicional da história e elevou-a a outro 

patamar - “a desestabilização das premissas fundacionais em que descansam algumas de nossas 

inquestionadas ou naturalizadas ‘verdades’ políticas e sociais seria, assim, uma das metas de uma 

historiográfica efetivamente crítica” (AVILA, 2018: 45) 

Portanto, considerar a literariedade da história ao investigar e refletir sobre os discursos 

historiográficos, mais que uma alternativa, é uma necessidade imposta pela própria condição 

textual inerente à história. E se há a intenção produzir uma história consciente de si, de seu tempo 

e de sua própria historicidade, e também de suas propriedades, abrangências e implicações, é 

fundamental pensá-la em sua estrutura enquanto texto, assim como o pertinente exame do 

“conteúdo da forma”. Pois, a história não funciona apenas como uma legenda de um mapa sobre o 

passado, descrevendo o que aconteceu e quando de maneira vazia e útil a qualquer propósito. A 

narrativa histórica é o próprio mapa, incluindo sua legenda, utilidade, definição e todas as suas 

informações, e está, desde seu nascimento, imbuída de sentidos éticos e políticos, que lhe são 

conferidos a partir da primeira questão que motiva a sua confecção, ou mesmo sua necessidade de 
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existência: “Que se há de fazer? O tempo passa”. E afinal, ser historiador é isso, encontrar 

soluções para o tempo. 
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. 
RESUMO: Está pesquisa está inserida no campo historiográfico da Nova História Cultural, 

utilizando-se da religião como a representação de um produto cultura.Está inserida também no campo 

historiográfico da Didática da História (pensar e pesquisar os conhecimentos históricos em todo o 

tecido social), permite-nos assim; entender a nossa problematização central: como a América Latina é 

representada em programas religiosos televisivos. Possuindo também como objetivo: compreender 

como a Cultura Histórica é apresentada para a sociedade em espaços sociais diversos, como família, 

escola, movimentos sociais, mídia (neste caso, especificamente os programas religiosos televisivos). 

Acompanhamos no período de 24 de agosto a 24 de setembro de 2017, os seguintes programas 

religiosos: Novena dos Filhos do Pai Eterno, Show da Fé, e Palavra amiga do Bispo Edir Macedo. 

Utilizamos como metodologia à análise de conteúdo proposta por Àrostegui, e como referencial 

teórico a noção de representação de Chartier. 

PALAVRAS-CHAVE: Religião; programas televisivos; didática da história. 

 

ABSTRACT: This research is inserted in the historiographical field of the New Cultural History, 

using religion as the representation of a culture product. It is also part of the historiographical field of 

Didactics of History, which allows us to understand our central problematization: how Latin America 

is represented in religious television programs. Also having as objective: to understand how the 

Historical Culture is presented for the society in diverse social spaces, as family, school, social 

movements, media (in this case, specifically the televising religious programs). In the period from 

August 24 to September 24, 2017, we followed the following religious programs: Novena of the sons 

of the Eternal Father, Fait Show, and a Word of Faith from Bishop Edir Macedo. We use as 

methodology the analysis of content proposed by Àrostegui, and as theoretical reference the notion of 

representation of Chartier. 

KEYWORDS: Religion; television programs; didactics of history 

 

INTRODUÇÃO: 

O estudo das religiões leva o historiador ou antropólogo a ver funcionar em 

indivíduos e no seio das sociedades o conhecimento do invisível, e a colocar entre 

parênteses seu pressuposto pessoal que é a fé e a razão (ROUSSELE,1993:669). 

O exercício da religiosidade é algo muito particular de cada grupo cultura. As diversas 

formas de construir e se relacionar com o sagrado é muito peculiar para cada individuo. Não só 

abrange as utopias, como também serve de orientação para a interação social, de ralações com o 

tempo, espaço e a construção da Cultura História (que são as diversas formas que a história é 
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apresentada para a sociedade).  Nesta perspectiva, decidimos analisar a aparição ou a ausência da 

América Latina nos programas religiosos televisivos para compreendermos a produção discursiva 

e as representações, que são apresentadas a um grande público sobre o continente. Analisamos a 

partir daperspectivada Didática da História que de acordo com Cerri :“Compreende a necessidade 

de pensar e pesquisar os conhecimentos históricos em todo o tecido social, e as inter-relações que 

promovem entre si e o conhecimento erudito ou o escolar”(CERRI,2007:110). Analisamos esses 

discursos como maneiras que auxiliam o seu público na maneira de se relacionar com história, 

com o seu próprio continente. E em ultima instância como esses discursos acabam orientando a 

vida cotidiana dos indivíduos, e por ultimo as construções de identificações coletivas. 

Todavia, antes de problematizarmos os discursos e representações dos programas 

religiosos sobre a América Latina. Precisamos primeiramente entender a origem do termo 

América Latina e a construção social da identidade coletiva de latinos americanos. 

Sempre da perspectiva europeia, a América Latina foi se estabelecendo no mundo 

ocidental moderno como periferia, inferiorizada e explorada. [...] o momento de 

consolidação do termo América Latina, em fins do século XIX. Deixando de lado o 

complexo debate da existência ou não de uma única identidade latino-americana 

[...]Para isso, concordamos com a afirmação de Miguel Rojas Mix, de que a história 

da identidade latino-americana é também a “história dos diversos nomes da América 

e das razões pelas quais estes nomes foram impostos. [...]é muito difícil determinar 

quais países compõem-na, ou quais os critérios utilizados para classificar este ou 

aquele país americano como integrante dessa denominação. [...]ArturoArdao destaca 

que, antes de ser chamada de “América”, a extensa faixa territorial conquistada 

pelos europeus foi denominada, primeiramente, de “Índias” e, posteriormente, de 

“Novo Mundo”. [..] O nome “América” somente nasce em 1507, quando o geógrafo 

alemão Martin Waldseemüller publica Introdução à Cosmografia, contendo um 

mapa no qual o autor refere-se ao Novo Mundo como “América”, em uma clara 

homenagem a Américo Vespúcio. [...]o termo “América Latina” aparece pela 

primeira vez em 1861, no contexto do panlatinismo. A ideologia panlatina, que já 

existia na França desde os anos 1830, ganhando força no governo de Napoleão III (o 

chamado Segundo Império, de 1852 a 1870), objetivava subjugar as nações hispano-

americanas ao poderio francês, e ao mesmo tempo visava diminuir a área de atuação 

da política imperialista dos Estados Unidos. Seu ponto central era a aproximação 

cultural entre a França e as nascentes repúblicas de língua espanhola, a partir de uma 

união “latina” intercontinental, mas que obviamente teria a França como liderança. é 

a partir daqui que nasce não o nome “América Latina”, mas sim a noção de uma 

“América Latina”, o que por sua vez nos permite concluir que aqui ocorre o 

momento de criação da dualidade América Latina / América 

Saxônica.(FARRET,2011:32)  

Vale apena ressaltarmos também a construção e formação de identidades coletivas, para 

compreendermos a identificação, ou não, dos brasileiros com o continente América Latina. A 

partir do conceito de identidade sociológica de Stuart Hall: 

A noção de sujeito sociológico refletia a crescente complexidade do mundo 

moderno e a consciência de que este núcleo interior do sujeito não era autônomo e 

autossuficiente, mas era formado “nas relações com outras pessoas importantes para 

ele”, que mediavam para os sujeitos os valores, sentidos e símbolos, a cultura dos 

mundos que ele e ela habitam. [...] A identidade é formada na “interação” entre eu e 
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a sociedade. O sujeito ainda tem um núcleo, ou uma essência interior que é o “eu 

real”, mas este é formado e modificado no diálogo continuo com os mundos 

culturais “exteriores” e as identidades que esses mundo oferecem. 

A identidade, nessa concepção sociológica preenche o espaço entre o “interior” e o 

“exterior” entre o mundo pessoal e o mundo público.  O fato de que projetamos a 

“nós próprios” nessas identidades culturais, ao mesmo tempo que internalizamos 

seus significados e valores, tornando-os “parte de nós”, contribui para alinhar nossos 

sentimentos subjetivos com os lugares objetivos que ocupamos no mundo social e 

cultural (HALL,1992:31-32). 

A partir das discussões sobre a origem do termo América Latina, e da discussão sobre a 

formação das identidades sócias passaremos a seguir para as discussões do diário de anotações 

dos Programas Religiosos.A análise das fontes foi realizado de formaquali-quantitativa. 

Elencando seis categorias principais de observação. As categorias centrais de observação foram: 

As orações, o exercício da fé, os discursos sobre a família, a comercialização de produtos 

religiosos, as músicas e América Latina. Os programas se dividem em dois eixos centrais de 

discussão. Estes são: os ensinamentos de como exercer a fé, e o outro, a comercialização de 

produtos religiosos.  A análise pautou-se na proposta de Aróstegui 

A análise de conteúdo (AC) é uma técnica antiga, mas desenvolvida hoje sobre 

bases muito mais sofisticadas, que acaba sendo essencial na análise da linguagem, 

mas cujo objetivo não é conhece-la em si mesma, mas “inferir” alguma outra 

realidade distinta por meio dela. A AC foi definida por B. Berelson como “uma 

técnica de pesquisa para a descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo 

manifesto da comunicação”. Uma definição mais completa é hoje a que estabelece 

que é “um conjunto de técnicas de análise das comunicações que tende a 

proporcionar indicadores (quantitativos ou não) por meio de procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, permitindo a 

inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 

inferidas) dessas mensagens”(ARÓSTEGUI,2006:525-526). 

A análise proposta por Aróstegui é de uma analise semântica do discurso, “uma 

exposição do oculto ainda que a mensagem pareça dizer/expressar outra 

coisa””(ARÓSTEGUI,2006:528). Precisamos também compreender os conceitos de representação 

para analisarmos a produção religiosa de massa. Para o historiador Roger Chartier 

As representações do mundo social assim construídas, embora aspirem à 

universalidade de um diagnóstico fundado na razão, são sempre determinadas pelos 

interesses de grupo 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, políticas) 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. Por isso esta investigação sobre as 

representações supõe-nas como estando sempre colocadas num campo de 

concorrências e de competições cujos desafios se enunciam em termos de poder e de 

dominação. As lutas de representações têm tanta importância como as lutas 

econômicas para compreender os mecanismos pelos quais um grupo impõe, ou tenta 

impor, a sua concepção do mundo social, os valores que são os seus, e o seu 

domínio. Ocupar-se dos conflitos de classificações ou de delimitações não é, 
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portanto,afastar-se do social – como julgou durante muito tempo uma história de 

vistas demasiado curtas -, muitopelo contrário, consiste em localizar os pontos de 

afrontamento tanto mais decisivos quanto menos imediatamente 

materiaisCHARTIER,1988:244). 

De acordo com a historiadora Sandra Pesavento; o conceito de representações: 

[...] são operações mentais e históricas, que criam sentidos ao mundo, sem eles este, 

em si, não possui significado. É por meio delas que se age no mundo, que se 

constroem identidades. Nesse sentido a representação fica no lugar da realidade, 

porém, não como uma imagem perfeita do real: o representante não é o 

representado, ele guarda relações de semelhança, significado e atributos com este. 

As representações se expressam nos discursos, assumindo múltiplas configurações, 

as quais se tornam concorrentes, estabelecendorelações de poder. Assim, a 

percepção dominante acaba ganhando foro de realidade, de verdade, sendo 

naturalizada(PESAVENTO,2003:S/P). 

A seguir traremos a analise dos programas religiosos. 

 

NOVENA DOS FILHOS DO PAI ETERNO 

O programa católico: Novena dos Filhos do Pai Eterno é transmitido de segunda a sexta-

feira na Rede Vida, ás 10 hrs, as 17 e ás 20 hrs. Com duração de 30 min cada novena. Aos 

sábados 12 hrs e 21;30 hrs,  aos domingos ás 9 hras.  O horário de acompanhamento das novenas 

foi o da edição matutina, ou seja, das 10 hrs. Acompanhamos uma vez na semana, no período de 

um mês. Totalizando ao final quatro dias de acompanhamento. 

O programa é apresentado pelo Padre Robson de Oliveiraatual Superior Provincial dos 

Redentoristas de Goiás. O programa começou a ser exibido em rede aberta em 2007. “De acordo 

com a fé cristã Católica o Pai Eterno é uma concepção do Deus pai e o seu santuário fica na 

cidade de Goiás”(SANTUARIO, 2017:S/P). Os dias de acompanhamento foram dia 24 de agosto, 

29 de agosto, 7 de setembro, dia 15 de setembro. Destacaremos alguns pontos da biografia do 

padre Robson de Oliveira para compreender seus discursos e representações 

Presidente-fundador da Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe) e, atualmente, 

Superior Provincial dos Redentoristas de Goiás, Pe. Robson de Oliveira. [...] Aos 44 

anos, ele sempre se dedicou à evangelização e propagação do amor ao Divino Pai 

Eterno.  Nascido e criado em Trindade (GO), ele decidiu seguir os caminhos do Pai 

Eterno. Com a Visita da Imagem Peregrina, ele levou a fé, a devoção para vários 

lugares do Brasil. E, com a fundação da Afipe, a evangelização passou a ser feita 

pelos meios de comunicação. Um dos projetos mais importantes na vida do 

Missionário Redentorista é a construção do Novo Santuário. Com a ajuda, 

contribuição de todos os devotos do Pai Eterno, a obra está seguindo muito bem. As 

Obras Sociais Redentoristas também contam com o apoio da Afipe e dedicação do 

padre para que muitas famílias carentes sejam amparadas(SANTUARIO,2018:S/P). 

De acordo com Padre Robson: 

A Novena dos Filhos do Pai Eterno nasceu do meu desejo, como reitor do Santuário 

do Divino Pai Eterno, na época, de fazer Deus ser mais conhecido através dos temas 
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que são abordados. Segundo ele, desde o início, a intenção sempre foi levar uma 

mensagem àqueles que necessitam de uma palavra de acolhimento em momentos 

circunstanciais da vida, ou apenas para ter uma paz interior e se apresentar ao Divino 

Pai Eterno, capaz de realizar graças na vida de quem acredita. “Para mim, a Novena 

dos Filhos do Pai Eterno é uma inspiração a partir das necessidades das famílias, do 

coração humano e, principalmente, do desejo de crescer para o amor, para a graça de 

Deus rumo à salvação(SANTUARIO,2018:S/P). 

O primeiro dia de acompanhamento do programa foi 24 de agosto.  O programa inicia 

com imagens da Basílica e uma voz de fundo que realiza a explicação da origem das novenas:  

Baseada nos atos dos apóstolos, onde a exemplo dos discípulos, Maria Santíssima, 

oramos por nove dias, pedindo que as bênçãos do Pai Eterno se derramem sobre 

nossas vidas. Precisamos de humildade e confiança e perseverança, atitudes 

necessárias para que o pai eterno realize em nos a sua santa 

vontade(SANTUARIO,2018:S/P). 

A temática de pedidos da primeira novena acompanhada foi pelas famílias. Com uma 

voz calma o apresentador Padre Robson inicia a programação falando que se inicia um novo ciclo 

novenário, e juntos vão orar pelas famílias. Durante a programação foi tocada duas músicas da 

igreja, uma na abertura e outra no encerramento do programa. A venda de produtos religiosos foi 

realizada em três momentos, logo no inicio, no meio da programação e ao final. A explicação foi 

sobre o exercício da fé, com baseado na importância de se fazer o sinal da cruz, como forma de 

proteção, para si e para sua família. Não existiu nenhuma menção a América Latina, nem direta, 

ou indiretamente. 

O segundo dia de acompanhamento do programa, foi o dia 30 de agosto. Observamos que 

o programa segue um protocolo de funcionamento. Inicia com a mesma canção de abertura: 

“Tudo é do pai”, com os mesmo períodos de vendas de produtos religiosos.  A temática de 

pedidos foi pela libertação dos vícios e de condutas más. O Padre Robson explica: “É por meio 

das orações que as pessoas mudam”. “Porque a vontade divina é o que nos faz mudar, e que 

devemos ser sempre bom com o nosso próximo” (YOUTUBE, 2017). Após esse momento, o 

padre realiza a oração do “Pai Nosso” para que Deus abençoe as famílias. Fala também que 

devemos sempre fazer o certo, sem temer as consequências. Toca uma música religiosa, logo após 

o Pe. Robson realiza a benção sobre um copo de água, e finaliza com o convite para que os 

telespectadores realizem uma visita ao Santuário do Divino Pai Eterno em Goiás.  

O terceiro dia de acompanhamento da Novena dos Filhos do Pai Eterno foi o dia 7 de 

setembro de 2017, a temática abordada de mais um ciclo foi: Conversão a Deus e oração.  O 

programa segue o mesmo protocolo de canções, e vendas de produtos religiosos. O eixo central da 

palavra transmitida pelo Padre Robson a seus fiéis é a seguinte:  

https://sehufpr.wixsite.com/2018


52 O fazer historiográfico na contemporaneidade 
 

I SEH – Seminário de Estudos Históricos da Universidade Federal do Paraná (UFPR) 
30 de Outubro de 2018 a 01 de Novembro de 2018 – Curitiba 

https://sehufpr.wixsite.com/2018 

 

A conversão a Deus se dá pelo intermédio da fé, e para exercer a fé é por meio da 

caridade, de se dedicar ao próximo, se colocar no lugar do outro. Amar as pessoas 

como amamos os nossos familiares, que assim Deus nos abençoa e abençoa os 

nossos familiares. E que a oração do pai nosso, seja sempre a fonte de luz e vida 

para as nossas vidas (YOUTUBE,2017). 

Passado o momento da palavra, ou sermões, o restante do programa segue o mesmo 

protocolo. 

O quarto e ultimo dia de observação e análise do Programa a Novena dos Filhos do Pai 

Eterno foi no dia 15 de setembro de 2017.  A temática de pedidos da novena foi: Proteção física e 

Espiritual.  O padre Robson trás a palavra sobre a proteção física e espiritual explicando que a 

nossa proteção vem de Deus. Enfatiza que Deus o nosso Divino Pai Eterno nos concede dons. O 

que são esses dons a partir da visão do padre apresentador do programa: “Os dons são trabalhar na 

obra de Deus, ajudar o próximo sem pensar em lucros, não podemos ser arrogantes e pensar 

somente em nós”(YOUTUBE,2017). Através desse principio de amor e solidariedade com o 

próximo, obteremos a proteção física e espiritual, de um ajudar e cuidar do outro, por meios 

matérias e espirituais através da oração. 

O Programa Novena dos Filhos do Pai Eterno possui uma linguagem muito voltada para 

a união entre as pessoas, o cuidado com o seu familiar, com o próximo. Traz ao fundo de suas 

mensagens o discurso da paz, do exercício da fé, da oração como uma maneira de solucionar 

conflitos. Por exemplo: ao realizar um elo da novena para se libertar dos vicio, é pensar na 

solução do conflito que os vícios (alcoolismo, uso de substancias entorpecentes) podem 

proporcionar no núcleo familiar e social. Em nenhum dos programas analisados encontramos 

vestígios sobre a aparição da América Latina. 

PALAVRA AMIGA DO BISPO EDIR MACEDO 

Programa evangélico produzido pelo bispo Edir Macedo, líder da Igreja Universal do 

Reino de Deus. O programa estava sendo transmitido aos domingos no canal CNT ás 12 hrs, junto 

a um campanha que estava sendo realizada em toda a rede da igreja neopentecostal. A campanha 

intitulada: “21 dias do Jejum de Daniel”.Destacaremos alguns pontos da biografia de Edir 

Macedo e da Igreja Universal do Reino de Deus para compreender seu discurso e representações. 

Edir Macedo é carioca e nasceu na cidade de Rio das Flores em fevereiro de 

1945.[...] Aos 17 anos, em 1962, ingressou na Secretaria de Finanças do Estado do 

Rio de Janeiro (RJ), onde atuava como servente na Loteria do Rio (Loterj). Seu 

contato com o pentecostalismo teve inicio no ano de 1963, aos 18 anos de idade, por 

meio da Igreja Nova Vida. [...] Macedo conta, por meio de um testemunho, que 

costumava procurar, mesmo assim, a Igreja Católica e os terreiros de Umbanda em 

momentos de fraqueza e sufoco. Em 1975, depois de quase 12 anos como célula da 

Nova Vida, o bispo, que nesse momento nem poderia ser chamado assim, ao lado de 

Romildo Soares, funda a Cruzada do Caminho Eterno. Até então sem títulos de 

pastores, ausência que se justifica por nunca terem ocupado posições eclesiásticas, 

obtiveram consagração posteriormente através do missionário Cecílio Carvalho, 
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pertencente à Casa da Benção. Um desentendimento entre outros membros que 

compunham a Cruzada resultou em uma nova cisão. Dia primeiro de novembro de 

1977 (curiosamente o dia de Todos os Santos): nasce a Igreja Universal do Reino de 

Deus (IURD). A diferença de foco dos dois dirigentes resultou ainda na exoneração 

de Soares, que, mais tarde, fundou a Igreja Internacional da Graça de Deus. Único 

na função de anunciar a boa nova da sua teologia, desde então, Macedo só obteve 

êxito. Hoje a IURD é a 29ª maior designação religiosa do globo, com seis milhões 

de pessoas espalhadas por todo o mundo. A razão de tal triunfo não deve ser 

atribuída jamais a uma causa única, mas acreditamos que a produção simbólica é um 

das armas mais bem pensadas por esse líder(TORRES,2013:S/P). 

Como já havíamos mencionado anteriormente o programa estava sendo transmitido por 

causa da campanha “21 dias de jejum de Daniel”. Assim, os dois primeiros domingos de 

acompanhamento que foram dia 27 de agosto e 3 de setembro, o programa foi realizado pelo 

próprio Edir Macedo.  No domingo 10 e 17 de setembro, passaram no horário do programa, 

testemunhos de féis da igreja. 

O primeiro dia de analise do programa, dia 27 de agosto, era o “7° dia de jejum de 

Daniel”. O programa entra no ar com uma música gospel da própria comunidade. Logo após, o 

bispo Edir Macedo inicia sua fala com o tom de voz meio acelerado, e com volume mais alto do 

que a fala do Padre Robson de Oliveira. O bispo discorre sobre a importância da campanha para 

atingir as bênçãos almejadas.  Fala centralizada nas duas matrizes de pensamento da instituição: 

“prosperidade e libertação”. O bispo fala a respeito da fé, utilizando o povo de Israel como 

exemplo: “Os profetas e as profecias marcaram toda a trajetória do povo de Israel, porque sempre 

aconteceu independente do que custa-se”.  “E os pedidos da campanha só podem se realizar, se a 

pessoa crer no que não pode ver”(BLOGS UNIVERSAL, 2018). No decorrer do programa o bispo 

Edir Macedo realiza uma oração pela família, logo após inicia o momento da venda de produtos 

religiosos. Em seguida o bispo se despede e toca outra canção gospel da Igreja Universal do Reino 

de Deus. 

O segundo dia de analise do programa Palavra amiga do Bispo Edir Macedo é o dia 3 de 

setembro, que seria 14° dia da campanha. O programa segue o mesmo protocolo. A palavra do 

Bispo Edir Macedo é motivacional, para que os membros não desistam da campanha. Relata 

assim: “Não podemos nos deixar levar pelo desanimo da carne, precisamos agir pela razão e 

continuar fazendo o que é necessário”. “Não podemos desanimar, por nós e por nossas 

famílias”(BLOGS UNIVERSAL,2018).  Inicia-se o momento da venda de produtos religiosos 

durante a programação é de dvds, cds e livros. A oração é sempre para Deus abençoar, proteger e 

libertar todos os mau das famílias que os assistem. E o encerramento é sempre com o pedido de 

que as pessoas vão a Igreja Universal mais próxima. 

O terceiro dia de análise foi dia 10 de setembro, ultimo dia da campanha. O programa 

iniciou com uma música da igreja, mas ao invés da figura do bispo aparecer. Começo a aparecer 
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os fiéis contando a realização de pedidos feitos durante a campanha de “21 dias do jejum de 

Daniel”. Os relatos eram de todas as partes do Brasil, sempre focados nas temáticas de libertação 

e prosperidade. Entre os relatos havia o deex-usuários de crack, e de outras diversos tipos de 

drogas. A prosperidade financeira, de pessoas que chegavam falidas na igreja e alcança 

milagrosamente a ascensão financeira. No intervalo de um relato e outro ficava passando 

chamadas para visitar a Igreja Universal mais próxima.  Ao final dos 30 minutos de testemunhos, 

apareceu um pastor realizando uma oração para que Deus vivesse repreender toda a força maligna 

que estava tentando impedir as famílias de irem a igreja e os abençoa-se. 

Domingo dia 17 de setembro, o programa segue novamente o mesmo roteiro do domingo 

anterior. Mais dez pessoas relatando sua experiência de bênçãos junto à campanha e a instituição. 

Novamente relatos de prosperidade, libertação e saúde. 

Os programas foram totalmente voltados para o exercício da fé, a teoria da prosperidade 

e os discursos eram focalizados nos indivíduos e em suas famílias. Não existiu nenhuma menção a 

América Latina. 

SHOW DA FÉ. 

Programa evangélico apresentado pelo missionário Romildo Ribeiro Soares (R.R 

Soares), fundador e líder da Igreja Internacional da Graça de Deus, Fundada em 9de Junho de 

1980. A segunda maior igreja neopentecostal do Brasil. O Show da Fé, é um programa diário que 

passa na Rede Bandeirantes as 21 hrs, com duração de 60 minutos. Destacaremos alguns pontos 

da biografia de R.R Soares e da Igreja Internacional da Graça de Deus para compreender seu 

discurso e representações 

Foi em 1968, aos 22 anos de idade, quando morava no Rio de Janeiro, que começou 

a trajetória de R. R. Soares como líder religioso. Após ler o livro de T. L. Osborn, 

intitulado “Curai os enfermos, expulsai os demônios”, ele relata ter sesentido 

motivado para o pastorado, e desistiu de estudar Medicina, projeto inicial. Inspirado 

na teologia de Osborn, Soares ajuda o cunhado Edir Macedo a fundar a Igreja 

Universal do Reino de Deus. mas em 1980 trilha caminho próprio ao fundar a Igreja 

Internacional da Graça de Deus, com o primeiro templo inaugurado em Duque de 

Caxias/RJ (DO NASCIMENTO,2005:159).  

Os programas acompanhados foram os do dia 26 e 30 de agosto, do dia 8 e 15 de 

setembro. Todos os programas seguem a mesma linha de composição.  O programa do dia 26 de 

agosto é iniciado com uma mensagem bíblica do missionário R.R Soares, com sua voz tranquila. 

O segundo momento do programa é quando é convocado um cantor vinculado à produtora 

musical da igreja para cantar e oferecer a venda de seu cd. Logo em seguida, o missionário da 

continuidade a mensagem do início do programa. Por consequência inicia-se o momento das 

vendas de produtos religiosos, como programação de televisão por assinatura denominado como 

“Nossa TV”. O programa possui um quadro chamado novela da vida real, aproximadamente 10 
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minutos de duração. Neste quadro é narrado história de vida de alguns membros da igreja, junto a 

um depoimento dos mesmos, o foco central é a transformação de vida dos fieis através do 

exercício da fé. Quadro, também é focado na matriz discursiva da igreja de cura e restauração 

familiar.No segundo momento do programa é realizada uma oração para os membros da igreja, 

com o pedido central de cura das enfermidades, após esse momento alguns membros relatam que 

estavam sentindo dores, e após esse momento da oração a dor sumiu.Nos últimos momentos do 

programa o missionário realiza um apelo, pedindo que seus telespectadores se tornem 

patrocinadores de seu programa, por meio de doações via boleto bancário. E no ultimo instante 

realiza uma oração para finalizar o programa, pedindo que Deus abençoe as famílias. 

O primeiro dia de analise do programa foi 26 de agosto. Seguindo o mesmo protocolo de 

funcionamento. A mensagem transmitida por R.R Soares é seus fiéis é a seguinte:  

Como Jesus perdoou Pedro que o negou três vezes, nós seres humanos devemos 

perdoar aqueles de nos ofenderam. Perdoar significa esquecer o mau que a outra 

pessoa te causou. É um processo difícil, mas que as pessoas precisam ficar firmes, 

porque Deus ira recompensar, porque ele conhece todas as lutas que passamos. As 

pessoas que tem fé em Deus não podem desistir de seus sonhos, não podem ser 

tímidos precisam ter ousadia(YOUTUBE,2018). 

O segundo programa acompanhado foi o do dia 30 de agosto. Seguindo o mesmo 

protocolo de funcionamento. A mensagem transmitida pelo missionário a seus fiéis é sobre a 

necessidade de termos fé. Relatando a seguinte mensagem:  

Temos a necessidade de abrir o coração para atingir as bênçãos, sem magoas, sem 

rancor sem ressentimento. Precisamos parar de se preocupar somente com o nosso 

dia a dia e nossos problemas, e passar a ver os problemas dos que estão ao nosso 

redor. Quando amamos e valorizamos o nosso próximo, Deus nos dará tudo em 

dobro que um dia perdemos. Por mais que as pessoas nos façam mal precisamos 

perdoar e orar por elas, não julgar o próximo porque também somos 

pecadores(YOUTUBE,2018). 

No mesmo programa o missionário R.R Soares iniciou um relato sobre as experiências 

de suas viagens em caráter de missão. Surpreendentemente realizou a menção a América Latina. 

A menção foi a seguinte: “Logo após minha conversão, realizei uma missão viajando por toda a 

América Latina. A viagem foi maravilhosa, ganhei muitas almas para Jesus, conheci uma vasta e 

rica diversidade cultural, diferentes povos e todos lindos!”(YOUTUBE,2018). 

O terceiro dia de acompanhamento do programa foi o dia8 de setembro de 2017. A 

mensagem transmitida pelo missionário a seus fiéis foi sobre a necessidade de terem sonhos. 

Trazendo a seguinte ênfase:  

Os sonhos são necessários para nos fazer lutar, ir atrás, por mais difícil que seja não 

podemos parar. Quem tem fé, alcança seus objetivos e agrada a Deus.  As pessoas 
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não podem ficar no comodismo, esperando tudo cair do céu, é necessário fazer a sua 

parte que Deus fará o impossível(YOUTUBE,2018). 

O ultimo dia de acompanhamento do programa foi na data de 15 de setembro. R. R 

Soares fala sobre o comportamento e envolvimento do cristão com sua igreja. A seguir o relato: 

Devemos trabalhar na obra do senhor, sem esperar recompensa financeira por isso, 

ou ser valorizado por pessoas. É preciso ir à igreja, ajudar a igreja crescer, levando 

mais membros para a instituição, mas também é necessário que as pessoas tenham 

um trabalho, que possuam um ganho financeiro.  Em ambos os trabalhos a pessoa 

precisa ter um bom ritmo de produção. As pessoas não podem querer alguma 

recompensa financeira na obra de Deus, somente em empregos 

formal(YOUTUBE,2018). 

O Programa Show da fé foi o único que fez uma menção a América Latina, mas tratando 

como o outro, o diferente. Como se o Brasil não fizesse parte do continente. Possui uma 

linguagem muito voltada ao exercício da fé, da oração como uma maneira de solucionar conflitos 

e receber a cura de doenças. Possui ênfase na determinação, e na teoria da prosperidade. Focaliza 

no bem estar do individuo em se manter em comunhão com sua família e com a sociedade. 

 

CONCLUSÃO 

Concluímos a partir da analise das fontes que as menções a América Latina é 

praticamente escassa nas fontes. Citada apenas uma única vez, como um relato de uma viagem.  

 A América Latina é representada como o outro, o diferente o exótico. Alimentando no 

imaginário da recepção da massa religiosa a falta de identificação com o continente. A única 

menção sobre o continente demonstra a diversidade cultural, mas ao mesmo tempo um processo 

de aculturação do Missionário R.R Soares por meio da fé Cristã. Compreendemos a partir da 

perspectiva da Didática da História que os discursos religiosos de massa auxiliam o seu público na 

maneira de se relacionar com a história, com o seu próprio continente e em ultima instancia esses 

discursos acabam orientando a vida cotidiana dos indivíduos. 

 

FONTES: 

Programas religiosos televisivos:  

Novena dos Filhos do Pai Eternos: Disponível para consulta: 

YOUTUBE. Novena dos filhos do pai eterno - dia 1 - 24/08/2017. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=jcslef4yhga. Acesso em: 27 set. 2017. 

YOUTUBE. Novena dos filhos do pai eterno - dia 7 - 30/08/2017. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=ds425tk71no . Acesso em: 27 set. 2017. 
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Programa Show da Fé: Disponível para consulta: 

 

Show da fé [exibido em 26/08/17]. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=w87fqgodpcu . Acesso em: 02 ago. 2018. 

YOUTUBE. Show da fé [exibido em 30/08/17]. Disponível em: 
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RESUMO: “Rocky, um lutador” foi lançado nos Estados Unidos em dezembro de 1976, ano do 

bicentenário da Independência. Na década em que as tropas americanas são finalmente retiradas do 

Vietnã, e a crise econômica do petróleo se une à crise moral e política do Caso Watergate, o cidadão 

norte-americano precisava acreditar novamente que vivia na “terra da oportunidade”. Essa perspectiva 

foi tomada por base para desenvolver uma oficina com duração de cinco aulas para estudantes do 

segundo ano do Ensino Médio do Colégio Estadual Polivalente, no município de Ponta Grossa-PR. A 

partir da entrega de um roteiro de observações e a exposição de um recorte didático do filme, foram 

mostrados alguns recursos de câmera utilizados e seus objetivos em algumas cenas, com o intuito de 

leva-los a enxergar o filme como uma construção pensada para um objetivo. Então, foi perguntado o 

que sabiam a respeito do feriado da independência, após alguns comentários foi explicada a 

independência dos EUA; suas conquistas e como foram se tornando uma potência mundial. Após, os 

estudantes foram divididos em grupos e cada um ficou responsável por uma característica do EUA da 

década de 70: Crise do Petróleo, Caso Watergate, Guerra Fria no período e guerra do Vietnã. Assim, 

foi disponibilizado um material impresso, e solicitado a eles que discutissem e depois explicassem a 

turma o tema. Feito essa explicação, foi colocado o seguinte questionamento: “como os 

estadunidenses estavam se sentindo depois de tantos escândalos?”. Depois de debatermos a pergunta, 

foi realizada uma atividade final que fez com que os estudantes refletissem sobre o ensino de história e 

o que o filme proporciona como aprendizado em sala de aula. Durante a oficina houve uma boa 

interação e participação dos alunos; e as atividades, principalmente a final, demonstraram que houve 

uma compreensão da proposta; também foi significativa aos acadêmicos, enquanto uma experiência 

docente no ensino de história.  

PALAVRAS-CHAVE: Filme “Rocky, um lutador”; Década de 1970; Independência dos EUA. 

 

ABSTRACT: "Rocky, a fighter" was released in the United States in December 1976, the year of 

Independence's bicentennial. In the decade in which American troops are finally withdrawn from 

Vietnam, and the oil economic crisis joins the moral and political crisis of the Watergate Case, the 

American citizen needed to believe again that he lived on the "land of opportunity." This perspective 

was taken as the basis for the development of a five-class workshop for second-year high school 

students at the State Polyvalent College in Ponta Grossa-PR. From the delivery of a script of 

observations and the exhibition of a didactic cut of the film, some camera resources were used and 

their objectives in some scenes, with the intention of taking them to see the film as a construction 

thought for a goal. Then they were asked what they knew about the Independence Day, after some 

comments was explained the independence of the USA; their achievements and how they became a 

world power. Afterwards, the students were divided into groups and each was held responsible for a 

feature of the US 1970s: Oil Crisis, Watergate Case, and Cold War in the period and Vietnam War 

Thus, printed material was made available, and they were asked to discuss and then explain the 
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subject. Following this discussion, the following question was posed: "How were the Americans 

feeling after so many scandals?" After we debated this question, a final activity was performed and 

made the students reflect on the teaching of history and what the film provides as classroom learning. 

During the workshop there was a good interaction and participation of the students; and the activities, 

especially the final one, showed that there was an understanding of the proposal; was also significant 

to academics as a teaching experience in history teaching. 

KEYWORDS: Movie "Rocky, a fighter"; 1970s; USA independence. 

 

INTRODUÇÃO 

Culturalmente o feriado de “4 de Julho” é comemorado pelos estadunidenses com grande 

zelo pela cultura histórica que se construiu em torno da libertação das 13 colônias britânicas, 

como sinal de força e liberdade do povo americano. Ao longo dos séculos, o discurso patriota 

impulsionou e justificou o imperialismo estadunidense, tanto político-geográfico quanto cultural. 

Entretanto, na década de 70 se viu diante de crises: acaba por sair derrotado da Guerra do Vietnã, 

a crise do petróleo e o Caso Watergate.  

Lançado no último mês do ano do bicentenário de Independência dos Estados Unidos, o 

filme “Rocky” (1976) traz a história de um lutador (Rocky, interpretado por Sylvester Stallone) de 

um bairro pobre da Filadélfia, que aproveita a oportunidade de crescer na carreira e encontrar 

sentido na sua vida, exaltando a todo o momento os Estados Unidos como “a terra da 

oportunidade”.  

Divido em dois momentos, no primeiro Rocky é retratado como um perdedor, alguém 

em que tudo deu errado na vida, sem aparentes motivos pra se esforçar pra mudar alguma coisa. 

No segundo momento, após receber a oportunidade de lutar com o bicampeão de pesos pesados, 

Rocky agarra a oportunidade e treina firme, oportunidade essa que seria dada em honra ao 

bicentenário da Independência. Eis aqui o protótipo da sociedade estadunidense nesse contexto: 

tantos escândalos pelos quais o país havia passado naquela data, não impediria o cidadão de 

relembrar as conquistas do país e enaltecer seu patriotismo da “terra da oportunidade”.  

Sérgio Oliveira em O mal-estar da sociedade americana e sua representação no cinema 

(1975-1978) nos mostra a perspectiva do filme Rocky em relação ao mal-estar em que a sociedade 

estava vivendo, retratando os americanos de maneira mais positiva, numa tentativa de levantar os 

ânimos do povo americano, a luta do cidadão estadunidense para ter uma chance na vida.  

Para mostrar uma história de superação, contudo, é necessário mostrar também o 

que se está superando. Rocky se insere, dessa maneira, num imenso grupo de filmes 

que capta um mal-estar na sociedade sem necessariamente se contaminar por ele, 

terminando em chave positiva, como nos filmes de Frank Capra dos anos 1930 

(durante o New Dealde Roosevelt). A crise está lá estampada, mas a conquista 

pessoal de um herói da classe trabalhadora acaba suplantando-a. É a melhor maneira 

de se lidar com as dificuldades: insuflar-se de um clima em que a recuperação, a 
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segunda chance e a oportunidade são fatores atingíveis para todos em meio às 

dificuldades de um período difícil da história. (OLIVEIRA, 2013, p. 87). 

Nesse contexto, podemos analisar um retorno dos valores e costumes da sociedade 

americana, como o filme retrata a figura do lutador Rocky, a grande chance de mudar de vida, a 

América como a terra das oportunidades. A valorização constante dos Estados Unidos como 

grande potência mundial, um país que não se deixa abater pelas crises e procura sempre uma 

chance para recomeçar e voltar a crescer. 

Além de dar visibilidade à Stallone, que viria a se tornar um dos grandes astros de 

Hollywood e propagador de filmes antissoviéticos em plena Guerra Fria (como Rocky IV e 

Rambo II), Rocky se tornou um clássico do cinema. Dessa forma, propôs-se trabalhar criticamente 

sua construção e sua mensagem em sala de aula, com embasamento nas produções discutidas na 

sequência. 

Marc Ferro em seu artigo de 1996 “O Filme: Uma contra-análise da sociedade?” 

amparado pela Nova História, rompe com a visão de ver o filme como documento histórico na 

perspectiva da construção da “história oficial”, vendo o filme como uma oportunidade de “contra-

análise da sociedade” quando são colocados em perspectiva do momento político da sociedade 

que o produz.  Portanto, o historiador também deve levar em conta o que não está no filme, mas 

faz parte dele, ou seja, por quem é feito e para qual público, como foi recebido pela crítica, a 

situação política da sociedade em que seus realizadores estão inseridos.  

Ismael Xavier em “O discurso cinematográfico: a opacidade e a transparência” (2008) 

nos traz um panorama técnico para compreender a linguagem cinematográfica e seu esforço em 

manter as aparências de naturalidade para envolver o espectador com a mensagem do filme, bem 

como causar um efeito de identidade.  

Na perspectiva do ensino, o artigo “Cinema – Teatro – Ensino de História: Proposições 

Temáticas e Apontamentos Metodológicos” de Alcides Freire Ramos em coautoria com 

Rosangela Patriota (2005) trata de como o professor deve ir além das propostas que tendem a ver 

os filmes como auxiliares da aula de História, mas adentrar na linguagem com que ele é 

construído, associando forma e conteúdo, ao mesmo tempo em que enfatiza o processo de 

construção de um filme em relação com o processo de construção da própria História.  

Dessa forma, como proposta e quesito de avaliação das disciplinas de Estágio 

Supervisionado II, Metodologia da História III e Prática de História Moderna e Contemporânea, 

do quarto ano do curso de Licenciatura em História, da Universidade Estadual de Ponta Grossa 

em 2017; foi proposta uma oficina com duração de cinco aulas para estudantes do segundo ano do 

Ensino Médio do Colégio Estadual Polivalente, situado no município de Ponta Grossa-PR, que 
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visou entender como a sociedade estadunidense da década de 70 construiu e compreendeu 

“Rocky, um lutador”, atrelada a Independência dos EUA, que é um conteúdo da grade curricular 

desta série. 

Optamos pela temática da Independência dos Estados Unidos porque o filme, além de 

ser lançado no ano de bicentenário e utilizar essa data para dar norte ao seu enredo, reafirma 

valores nacionalistas da sociedade americana que são comprados – literalmente – pela sociedade 

ocidental, especialmente por nós brasileiros, até os diais atuais. Esses valores são ainda mais 

destacados nas comemorações anuais da Independência das 13 colônias.  

Atrelado a isso, está o discurso da América como “terra da oportunidade”, as diversas 

referências aos símbolos nacionalistas do país, como a estátua de George Washington, o próprio 

Apollo vestido de George Washington e depois de Tio Sam, as diversas menções à bandeira do 

país, juntamente com o mal estar que os personagens principais passam, bem como a cidade suja 

em cores escuras, representa o mal estar social da própria pátria que, em pleno bicentenário da 

Independência, passa por uma década de vexames: a retirada dos soldados do Vietnã, o caso 

Watergate, a crise do petróleo, o desemprego.  

 

OBJETIVOS 

• Desenvolver o senso crítico do aluno em relação aos filmes com conteúdo histórico; 

• Compreender o contexto social e político em que o filme “Rocky, um Lutador” é 

construído; 

• Compreender a relevância da Independência dos Estados Unidos dentro da cultura 

estadunidense; 

• Pensar sobre o alcance da cultura e dos valores estadunidenses em nossas vidas. 

 

METODOLOGIA 

Em um primeiro momento, foi entregue e explicado a cada aluno um Roteiro Didático, 

com observações que estes deveriam fazer enquanto assistiam o filme (Anexo 1). A seguir, um 

recorte de 1 hora do filme “Rocky, Um Lutador” foi passado. 

Na sequência os alunos foram convidados a partilhar suas impressões com as carteiras 

dispostas em círculo: o que mais gostaram, cena preferida, qual a mensagem do filme, e demais 

perguntas propostas no Roteiro Didático. Então, a fim de desconstruirmos a comoção inicial que o 

filme tende a causar, mostramos alguns recursos de câmera utilizados e seus objetivos em 
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algumas cenas, bem como fotos das gravações do filme, com o intuito de leva-los a enxergar o 

filme como uma construção minuciosa e pensada para um objetivo.  

Então, passamos à última pergunta do Roteiro, sobre o feriado da Independência, e 

perguntaremos o que sabem a respeito, depois fizemos uma explicação breve sobre as conquistas 

dos EUA e como foram se tornando uma potência mundial, conforme o livro História dos Estados 

Unidos das Origens ao Século XXI (KARNAL et.al., 2007). Nesse sentido, a Independência 

ocorreu a partir do momento em que a Inglaterra decidiu impor várias medidas que prejudicavam 

as treze colônias, o processo também ocorreu pela forte influência do Iluminismo, pelo sentimento 

antibritânico, entre outros fatores.  A Declaração de Independência dos EUA foi assinada no dia 

04 de Julho de 1776 e é comemorada sobre grande festa todos os anos. Diante disso os filmes 

hollywoodianos tendem a mostrar os Estados Unidos como grande potência no mundo, uma 

imagem de sociedade em constante luta pelo estilo de vida americano. 

Depois dessa atividade inicial, dividimos os alunos em quatro grupos e cada grupo ficou 

responsável por uma característica do EUA da década de 70, nos quais são: Crise do Petróleo, 

Caso Watergate, Guerra Fria na década de 70, Guerra do Vietnã. Disponibilizaremos um material 

impresso sobre cada característica, pedimos a eles que discutissem sobre o material e depois que 

cada grupo explicasse de forma simples o tema que lhe foi entregue. Feito essa discussão e uma 

breve explicação sobre cada característica, colocamos a seguinte pergunta: Como os 

estadunidenses estavam se sentindo depois de tantos escândalos? 

Após discutirmos a pergunta, fizemos uma atividade final escrita (Anexo 2), onde cada 

aluno respondeu a três perguntas que incentivavam a reflexão sobre o ensino de história e o que o 

filme proporciona como aprendizado em sala de aula.  

RESULTADOS 

Durante a oficina houve uma boa interação e participação dos alunos; e as atividades, 

principalmente a final, demonstraram que os objetivos foram atingidos e que houve uma 

compreensão da maior parte dos alunos de que o filme representa o mal estar social da própria 

pátria que, em pleno bicentenário da Independência, passou por uma década de vexames: a 

retirada dos soldados do Vietnã, o caso Watergate, a crise do petróleo, o desemprego, etc.  

E também, incentiva o cidadão a relembrar as conquistas do país e enaltecer seu 

patriotismo da “terra da oportunidade”, através das diversas referências aos símbolos nacionalistas 

do país, como a estátua de George Washington, o próprio Apollo vestido de George Washington e 

depois de Tio Sam, e as diversas menções à bandeira do país. Assim como Rocky, os EUA 

também dariam a volta por cima. Esses valores nacionalistas da sociedade estadunidenses 

influenciam o ocidente até os dias de hoje, inclusive, a nós brasileiros. 
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 A oficina também teve grande validade aos acadêmicos que a propuseram e aplicaram, 

enquanto uma experiência docente no ensino de história, que articulou de forma crítica um 

recurso didático que em geral os alunos gostam, a um conteúdo da grade curricular. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O ensino de História rivaliza, por muitas vezes, com as mídias a que os alunos têm 

acesso, sendo que essas podem ser dotadas de conteúdos de teor histórico, como os filmes. Cabe 

ao professor desconstruir junto aos estudantes a imagem dos chamados “filmes históricos” como 

transmissores fiéis de acontecimentos da História, bem como chamar a atenção dos estudantes 

para a realidade do filme enquanto produto de uma determinada sociedade, pensado 

economicamente, culturalmente e mesmo politicamente, indo muito além da percepção de senso 

comum em que o filme é considerado apenas entretenimento.  

Nesse sentido, essa oficina que tratou o filme como uma fonte, foi uma experiência 

didática significativa que permitiu com que esse fosse analisado de forma articulada ao seu 

contexto de produção, e contribuiu para desenvolver o senso crítico do aluno em relação aos 

filmes com conteúdo histórico. 
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ANEXO I 

 

 

Roteiro Didático do filme “Rocky, Um Lutador” (1976) 

Sinopse: Rocky Balboa (Sylvester Stallone), um lutador de boxe medíocre que trabalha 

como "cobrador" de um agiota, tem a chance de enfrentar Apollo Creed (Carl Weathers), o 

campeão mundial dos pesos-pesados, que teve a idéia de dar oportunidade a um desconhecido 

como um golpe publicitário. Mas Rocky decide treinar de modo intensivo, sonhando apenas em 

terminar a luta sem ter sido nocauteado pelo campeão. 

 

Durante o filme, faça as seguintes observações e, se necessário, anote em seu caderno: 

1. O que eu mais gostei no filme? 

2. Que mensagem o filme me passou? 

3. Que atributos você pode atribuir ao Rocky? (Elogios e críticas à personagem).  

4. Que atributos você pode atribuir aos amigos do Rocky? (À namorada Adrian, ao amigo 

Paulie, ao treinador Mickey). 

5. Em que cidade se passa a história?  

6. Como a cidade é representada? (Repare na condição das ruas, nas pessoas que moram 

nela, nas cores dos cenários). 

7. Qual cena foi sua preferida?  

8. O filme trata de uma data comemorativa dos Estados Unidos. Qual data é essa?  

 

ANEXO II 

 

 

 

ATIVIDADE FINAL 
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Sinopse: Conhecido como o filme que ergueu a carreira do astro Sylvester Stallone, 

“Rocky” foi lançado nos Estados Unidos em dezembro de 1976, ano do bicentenário da 

Independência. Na década em que as tropas americanas são finalmente retiradas do Vietnã, e a 

crise econômica do petróleo se une à crise moral e política do Caso Watergate, o cidadão norte-

americano precisava acreditar novamente que vivia na “terra da oportunidade”.  

 

A sinopse acima foi escrita por um espectador que assistiu ao filme e analisou a 

sociedade em que o filme foi construído. Você assistiu ao filme e também teve a 

oportunidade de conhecer um pouco do contexto histórico em que viviam as pessoas que 

criaram “Rocky”. Sendo assim, realize as seguintes atividades: 

 

1. Escreva a sua própria sinopse do filme. 

2. Relembre a sua cena favorita que você descreveu no Roteiro. Como essa cena se encaixa 

dentro da mensagem que o filme quer passar? 

3. Diante de tudo o que aprendeu com essa oficina, como os filmes podem nos ensinar 

História?  
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RESUMO: De acordo com António Ferreira (1528-1569), um dos mais importantes poetas do 

Renascimento em Portugal, a epístola em verso foi concebida a partir de dois objetivos principais: 

defesa da língua portuguesa e meio de comunicação estratégico entre os membros da aristocracia. Essa 

perspectiva implica a obrigação moral, fundada a partir da tradição clássica e, em particular, 

horaciana, de que os grandes senhores devem proteger e cultivar as letras. Disso resulta que os “bons 

livros”, especialmente o poema épico, eram capazes de assegurar a paz interior e edificar uma nobreza 

de espírito. Além disso, em termos coletivos, eles poderiam garantir o estado de paz no Reino e nos 

domínios portugueses no além-mar.  

PALAVRAS-CHAVE: António Ferreira (1528-1569); poesia épica; século XVI; História de Portugal   

 

ABSTRACT: According to António Ferreira (1528-1569), an important poet in Portuguese 

Renaissance context, the verse epistle has developed for two main purposes:  defense of Portuguese 

language, and strategic mean of communication among aristocratic people. His perspective implies a 

moral obligation, based on the Horatian and classical tradition, of the great Lords to protect and 

cultivate the Letters. As a result, the “good books”, especially the epic poem, were capable to ensure 

an inner peace and built a nobility of spirit. Moreover, in social terms, they could guarantee the state 

of peace in the kingdom and in the Portuguese overseas possessions. 

KEYWORDS: António Ferreira (1528-1569); epic poetry; XVIth century; History of Portugal  

 

 

Na metade do século XVI, as cartas em verso já não eram um gênero novo na Literatura 

Portuguesa do Renascimento. Basta ver os testemunhos do Cancioneiro Geral (1516), de Garcia 

de Resende; e a obra de Francisco de Sá de Miranda (1487-1558) (CASTRO, 1985).  

Segundo a tradição literária, a carta em verso seguia o modelo estabelecido pelo poeta 

romano Horácio, sendo definida como um diálogo (colloquium) entre amigos ausentes, em que 

fala apenas um dos interlocutores, com a finalidade de aconselhar a prática da virtude, vituperar 

os maus costumes ou celebrar o destinatário. É por isso que incluem referências pessoais 

(elementos biográficos), com o nome do destinatário ou do remetente, circunstâncias que os 
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identificam e o tipo de relação que ambos mantêm (FARDILHA, 2003, pp.201-208; FARDILHA, 

2003, pp.305-316; FARDILHA, 2005, pp.137-157). A organização dos temas é mais ou menos 

aleatória. Foi justamente esse “cuidado descuidado” que mais interessou aos autores do 

Renascimento (CIRURGIÃO, 1997).  

Escrever uma carta era como dar “um presente a um amigo ausente”, quer dizer, prestar 

um serviço aristocrático por meio do qual se retrata o caráter (ethos) de quem escreve, com 

elegância e maestria linguística (NEIVA, 1999, p.23s; MENÉNDEZ PELAYO, 1885, p.132s).  

De fato, a habilidade de escrever cartas é uma das ações mais praticadas pelo homem de 

corte no século XVI, e, como todas as ações que dizem respeito à vida pública, era submetida a 

um forte regramento. Aquilo que lemos hoje em dia como testemunho da subjetividade, 

sinceridade, dos escritores renascentistas nada mais é do que “efeito de sentido” de uma arte que 

prescreve justamente escrever de modo natural e verdadeiro (BLANCHARD, 1986, pp.43-61; 

HANKINS, 1996, pp.118-141; SKINNER, 1990, v.I, p.129s). 

No século XVI em Portugal, a epístola não possui apenas um fim comunicativo, mas 

também a função de articular os cidadãos mais eminentes de uma dada comunidade política 

dentro do quadro especializado da república das letras. A epístola fixa assim as normas comuns de 

discussão entre eruditos (temas, vocabulário, estilo).  

Além disso, a epístola estabiliza os seus enunciados num quadro de princípios capaz de 

legitimar uma ordem de domínio, de definir padrões de conduta e de regulamentar a interação 

entre pessoas e grupos. Elas ratificariam, estreategicamente, um complexo de intercâmbios 

sociais, cujo conteúdo e extensão doutrinava o modo de proceder das várias partes da 

comunidade. 

Deve-se levar em conta que a matriz da ordem comunitária era dada pelo núcleo familiar 

– e não os indivíduos –, como lugar estratégico onde se pode flagrar aquela “sociabilidade 

natural” dos homens de que fala a ortodoxia católica. A partir daí, é mais pertinente falar de uma 

sociedade civil (a esfera extra-doméstica) constituída por um aglomerado de famílias, ordenadas e 

hierarquizadas, segundo deveres e obrigações morais, chefiados pelo “poder paternal” do príncipe. 

Assim, todo o vocabulário em torno das tópicas da “graça” e do “serviço” sinaliza que a troca de 

bens materiais e de favores era, antes de tudo, decorrência imediata, de um espaço de cooperação 

e de entre-ajuda, conforme dimensão catolicamente caritativa (BRUNNER, 1970, pp.133-164; 

CASEY, 1991, p.87; FRIGO, 1985). 

Então, a maior perfeição antropológica é diretamente proporcional à capacidade de 

partilhar e ajudar os outros. Daí que o lugar estatutário superior denote a excelência moral e o 

dever de disseminar os valores mais prestigiosos que compõem as normas sociais, como exemplo 

para os outros estamentos, para manter a legitimidade da ordem e dos espaços de poder. A 
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identidade nobiliárquica (o habitus) é dada em termos de “conservação” e “memória” da “teoria 

dos serviços” sobre a qual a aristocracia de corte ratificava o pacto constitucional com o poder 

régio (HESPANHA, 1994).  

A epistolografia quinhentista em verso em Portugal seria parametrada por um duplo eixo 

de questões: primeiro, as regras da arte epistolar: um tipo específico de interlocução com o 

destinatário; e, segundo, a manutenção de práticas de sociabilidade dadas no interior de um 

determinado estrato social (pessoas que se inscrevem no interior de uma mesma “casa”). Ou seja, 

a epistolografia em verso testemunha uma forma muito particular de sociabilidade, porque, 

através de seu esforço de codificação e controle dos comportamentos, ajuda a disciplinar, 

estabilizar e dinamizar os intercâmbios sociais, regulamentando os “lugares” dos interlocutores na 

hierarquia. 

A apropriação dessa matriz horaciana, que se dá em base “familiar”, é particularmente 

visível na epistolografia em verso em língua portuguesa produzida por António Ferreira (1528-

1569). Suas epístolas são representativas para conhecermos a apropriação da matriz clássica 

(estrutura e emulação de procedimentos literários) e o funcionamento da sociabilidade 

aristocrática a partir de uma “prática letrada” quinhentista (FERREIRA, 2000). 

Para a epistolografia de António Ferreira, é possível reconhecer algumas linhas 

relevantes de argumentação: a primeira, a defesa da língua portuguesa, ou seja, todas as suas 

epístolas são escritas em português, portanto contra o preceito geral, corrente na literatura 

portuguesa do período, de escrever também em castelhano; e as questões relativas à expansão 

portuguesa na África e na Ásia, a segunda. 

Dois aspectos mutuamente dependentes, cuja linha de força central retoma o argumento 

defendido por Antonio de Nebrija, segundo o qual “a língua é companheira do império” (la 

lengua es compañera del império). Nebrija, porém, pensava na elaboração de uma gramática do 

castelhano, e, a partir dela, numa comunidade lingüística que servisse aos intentos de unificação 

política sob os Reis Católicos (BUESCU, 1984; BUESCU, 1988). Para Ferreira, a defesa da 

língua era não só a defesa de um poderoso instrumento de consolidação do Império português, à 

época, de escala trans-atlântica, mas também de evangelização dos povos recém conquistados, da 

expansão da fé cristã (FERREIRA, 2000, p.113s). Em ambos, a noção de que a língua constitui o 

cimento que dá liga às diversas partes da comunidade política e que solidifica os laços sociais 

entre elas, como já tinha afirmado Dante Alighieri acerca do “vulgar”.  

A dignidade da língua portuguesa, em Ferreira, contudo, era mais radical, pois muitos 

escritores portugueses produziam em castelhano (língua literária da Península Ibérica) para 

angariar renome além-fronteiras. Para ele, as letras portuguesas deveriam livrar-se dessa sujeição, 
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para que a respublica litteratorum dos lusitanos (essa família unida por afinidades) ocupasse o 

merecido lugar de prestígio no contexto do movimento renascentista internacional.  

Paulo Teyssier (1987, p.87) afirma, aproximadamente, que entre meados do século XV e 

fins do século XVI o espanhol serviu como segunda língua para todos os portugueses cultos. Em 

verdade, durante mais de dois séculos, o espanhol era considerado em Portugal uma segunda 

língua de cultura – aquela destinada à comunicação erudita e letrada. Este processo de 

“castelhanização” – impropriamente chamado de “bilinguismo” – deveu-se, sobretudo, às relações 

dinásticas entre as grandes casas senhoriais de Portugal com as de Espanha; esta, entendida aqui, 

como um aglomerado de poderes locais e não se referindo tão somente à casa ou à família régia. 

Deve-se lembrar que a língua portuguesa, neste período, possuía uma série de variedades, 

contaminações, empréstimos e dialetos, portanto muito longe de se considerar uma língua 

homogênea. É preciso esclarecer, desde logo, que não é o escopo deste trabalho delimitar qual a 

variedade linguística específica que António Ferreira pretendia adotar ou mesmo implementar 

quando se refere à “língua portuguesa” (PICCHIO, 1958). 

De qualquer forma, é justamente neste ponto que se pode flagrar, de modo 

particularmente importante, o “problema da língua” na Península Ibérica, em que a questão 

lingüística é apenas um dos vetores do denso emaranhado de problemas de ordem literária, 

filológica, jurídica, política e cortesã, em que concorrem partidários de diversas facções, desde 

aqueles que pensam uma unidade cultural profunda de toda a Península – incluindo não apenas a 

questão geográfica, mas também uma matriz identitária comum – até os que, no pólo oposto, 

reivindicam uma total autonomia dos diversos reinos hispânicos. De certo, pelo lado dos 

portugueses, o debate com os castelhanos é o que mais tinta fez correr. No entanto, todos 

concordavam, a par do movimento mais amplo, que a língua se constituía em instrumento de 

legitimidade dinástica e institucional. Além disso, na Europa do período, reivindicava-se a maior 

proximidade com o latim e a precedência histórica perante as outras línguas vulgares, e incitava-

se, com entusiasmo, os autores a escreverem os feitos heróicos para ilustrar e dignificar sua 

própria língua. 

João de Barros, talvez o gramático português mais conhecido do século XVI, 

concordando com seus coetâneos, o italiano Lorenzo Valla e castelhano Antonio de Nebrija, 

defendia o papel da língua como instrumento de consolidação do Império, mas, para ele, isto 

deveria ser feito em nome da evangelização dos povos recém conquistados, ou seja, para fazê-los 

conhecer a mensagem de Cristo e trazê-los ao interior do corpo místico da Igreja Católica. Trata-

se de um ganho argumentativo de enorme envergadura, uma vez que, até então, a problemática da 

língua se restringia à ratificação de uma determinada casa dinástica ou mesmo do direito à 

soberania de um reino.    
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No entanto, diferente dos feitos da Roma imperial, o Portugal de D. João III é um 

império de escala ultramarina que se expande não só por meio do esforço bélico e das ações 

valorosas de descobrimento e do comércio, mas também da divulgação de uma língua de prestígio 

inconteste, pois, como instrumento divino, conseguiria, de modo satisfatório, cumprir uma missão 

profética em lugares mais ermos do orbe. 

Nesse sentido, o problema da consolidação do dominio através da língua, a que Barros se 

refere estratégicamente, era prática corrente na política imperial portuguesa. Desde D. João II com 

a espantosa conversão do rei do Congo, havia por parte da monarquia lusitana o projeto de 

difundir a fé cristã, alfabetizando, através de “cartinhas” em portugués, meninos africanos que 

depois tratariam de pregar o Evangelho em seus respectivos domínios. Essa política de caráter 

pedagógico e evangélico continou nos reinados subsequentes após a possessão de entrepostos 

comerciais nas Índias. 

É que, para o pensamento cristão, foi o orgulho e a vaidade que instalaram o reino do 

caos lingüístico, representado pela confusão das línguas depois da torre de Babel. Quer dizer, de 

uma situação paradisíaca da língua adâmica – os humanistas, de modo geral, concordavam que 

Adão e Eva falavam hebraico –, passou-se a um estado de corrupção linguística em que a 

variedade de registros e de falas – esse caos, que tinha por correlato a balbúrdia e o dissenso – era 

a regra. O projeto humanista até meados do século XVI, em conformidade com expectativa de 

retorno da Idade de Ouro, é justamente o restauro dessa língua adâmica, baseada no “trifarismo 

clássico”, quer dizer, o estudo do latim, do hebraico e do grego seriam os instrumentos para um 

entendimento total entre os homens.  

No limite, seria a instalação definitiva do estado de paz e tranquilidade políticas, e da 

harmonia e concórdia sociais. Ora, para Barros, se o louvor da língua é, antes de tudo, o louvor 

dessa língua original e divina, em que o nome teria correspondido por necessidade a própria 

essência dos objetos (o sonho de Ferdinand de Saussure da transparência da língua e da plena 

correlação entre significante e significado), que se perdera em Babel, a ruptura operada será 

restaurada pela vinda salvífica do Messias e a iluminante descida das línguas de fogo, segundo já 

fora pregado pelos Evangelhos. 

O fenômeno da glossolalia ou panglossassia, carisma dado pelo espírito (pneuma) não 

como potência profética, mas como testemunho da presença de Deus, é referido várias vezes ao 

longo do Novo Testamento, culminando no episódio da ceia de Pentecostes. Após a morte de 

Cristo, quando, reunidos, os apóstolos e discípulos recebem o dom das línguas. Conhecido como o 

“milagre das línguas”, o acontecimento foi submetido pela exegese cristã a várias ordens de 

interpretações. E, como se sabe, havia vários escritores desse período, dentre eles, o próprio João 
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de Barros, que ajudaram a construir um aparato complexo de interpretações acerca da (inusitada) 

ascensão de D. Manuel ao trono português, da Idade de Ouro, mesmo porque, para eles, as 

descobertas eram sinais incontestes de que a história atingira seu apogeu, e dos indícios da 

chegada do Apocalipse e, portanto, do fim dos tempos. 

Havia assim uma clara visão do fenômeno da variedade lingüística entre os diversos 

reinos da Europa; alguns povos mesmos próximos geograficamente falavam línguas muito 

parecidas, mas não iguais. Esse sentimento da variedade lingüística era também fortemente 

histórico. Cícero reclamava que muitos vocábulos gregos caíram em desuso. Muitos humanistas 

debatiam a mais adequada interpretação de obras clássicas com base em conhecimentos acerca da 

língua. Juan Luis Vives, após referir o mesmo lugar-comum da confusão de línguas na torre de 

Babel, culpa os bárbaros e sua cultura guerreira por ter contribuído decisivamente com a 

corrupção das artes (leia-se, o esquecimento do grego e do latim e os grandes monumentos 

literários da antiguidade). 

Da mesma forma que gregos e romanos impuseram suas línguas aos povos submetidos 

ao jugo da espada, também os súditos de D. João III deveriam desvincular-se da sujeição 

lingüística do castelhano, mas também do latim, para poder disseminar o português entre os povos 

do além-mar. Tal consciência cultural com a força ideológica que lhe subjaz permitiria elevar 

Portugal ao posto e dignidade alcançado no contexto de embate político com outros reinos 

europeus. 

Com base nesse fundo comum de questões, que muito animaram o debate cultural do 

Renascimento português, o pensamento lingüístico de Ferreira visa então a constituir a identidade 

social de um grupo, fundamentado na adoção de uma determinada língua comum de comunicação 

e nutrido por determinadas práticas literárias. São mais do que conhecidas a sua predileção pelas 

formas de matriz clássica e a sua enorme insistência em dar conselhos acerca da “arte poética”. 

Basta notar que, no horizonte de suas expectativas, estava a escrita de uma epopéia nacional 

(FIGUEIREDO, 1993), cujo assunto deveria ser exatamente a fortaleza (fortitudo) dos 

portugueses ilustres e as suas respectivas ações gloriosas pela expansão da fé e do império 

(ALBUQUERQUE, 1966-1967; YATES, 1975). Isto viria coroar a aventura no além-mar, 

ratificando assim a “memória social” – a imagem do passado (com seus personagens 

paradigmáticos a serem celebrados pela posteridade), concebida por um dado grupo e 

compartilhada por seus membros (NORA, v.I, 1995, p.233s; NORA, v.10, 1993, p.97s).  

Para realizar tal empreendimento, Ferreira não pensava em Camões, muito menos nos 

feitos heróicos de Vasco da Gama, mas a princípio em João Roiz de Sá de Meneses e seus filhos, 

Francisco e António; Pêro de Andrade Caminha, Diogo Bernardes; António de Castilho e, por 

fim, Diogo de Teive. Todos esses escritores se recusaram em geral por motivos pragmáticos. 
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Diogo Bernardes, por exemplo, em carta a António Castilho, abandou a ideia de um poema épico, 

por faltar um mecenas que o patrocinasse (RAMALHO, 1983; RAMALHO, 1979; TEIVE, 1995; 

CASTILHO, 1560). Camões usou o mesmo argumento, mas, mesmo assim, acabou escrevendo 

Os Lusíadas, publicado em 1572, com privilégio real. 

De passagem, para Luís de Camões, o papel das letras, sobretudo em seu aspecto de 

força ética e cívica, era dado aos poetas e as armas, aos nobres e aos heróis. Na Ode Ao Conde de 

Redondo, D. Francisco Coutinho, então Vice-Rei na Índia, Camões propõe essa divisão de tarefas, 

quando pede proteção ao livro de seu amigo dileto, Garcia de Orta. As glórias bélicas de Aquiles, 

a quem o poeta reconhece em Coutinho, para sobreviver à precariedade do tempo, tiveram seu 

Homero, para traduzi-las devidamente em versos. Em outros lugares, o mesmo Camões ratifica 

essa proposição. Na epístola dedicada a D. Leonis Pereira, herói na defesa de Malaca, Camões 

concebe uma espantosa efabulação mitológica, em que Marte defende a supremacia das armas e 

Apolo, o favor das letras; Mercúrio acaba por resolver a questão, afirmando que D. Leonis resume 

ambas as virtudes. Trata-se de epístola publicada, como paratexto, na abertura da História da 

Província de Santa Cruz a que vulgarmente chamam Brasil, de Pero Magalhães de Gândavo, em 

1576. E na Ode a D. Manuel de Portugal, Camões votava grandes esperanças ao famoso membro 

da casa de Vimioso que poderia se constituir em baluarte, por sua estatura social e por sua 

habilidade artística, em protetor e mecenas das letras.  

Entretanto, é em seu famoso canto épico que Camões irá propor uma interpretação mais 

adequada em relação às arremetidas dos lusitanos na continuidade dos grandes épicos do passado, 

ou seja, uma voz que se levanta, para além dos feitos de Alexandre e Trajano, conseguindo 

aglutinar a devoção até dos deuses Marte e Netuno (MACEDO, 1992, p.12). Assim, o episódio da 

Ilhas dos Amores (canto X) é uma clara exortação a que os feitos dos heróis angariem fama e 

glória na expansão e na conquista de novos mundos. É justamente aqui que a advertência do 

Velho do Restelo (canto IV) ganha seus contornos mais precisos. A vitória dos portugueses deve 

ser resultado da virtude militar, movida pelo ritmo da “tuba canora e belicosa”, e não da ambição 

de bens materiais ou do egocentrismo da simples valorização de si mesmo (SILVA, 2011, p.233s). 

Por outra, para o pensamento de António Ferreira, a poesia teria a capacidade de 

proporcionar “pureza”, “fermosura rara”, “graça nova”, ofertando as condições necessárias para a 

realização de um projeto de vida com caráter de mandato divino. Ferreira percebia a poesia sob 

um ponto de vista quase religioso, quer escrevesse sob política, moral ou até mesmo nas 

composições de temática bucólica. Em toda a sua obra, havia uma consciência que esses assuntos 

só poderiam ser expressos de modo adequado se recebessem um tratamento poético. Assim, a 

grandeza de um acontecimento deveria necessariamente vir acompanhado de seu correspondente 
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em verso igualmente grandioso. Do mesmo modo, uma poesia bem elaborada teria a capacidade 

de transformar e elevar o estatuto de qualquer assunto.  

Por volta de 1550, as epístolas em verso (e outras produções correlatas) de António 

Ferreira sofrem uma mudança de direção temática. É justamente a partir deste momento 

estratégico que Ferreira se dedica a pensar a questão da expansão portuguesa no além-mar. São 

dessa época as cartas II.7 (A João Lopes Leitão, na Índia), que destaca o amor pelas letras e 

inteireza moral do destinatário, e a carta II.11 (Ao Conde de Redondo, D. Francisco Coutinho), 

cuja matéria trata especificamente de uma questão polêmica para a sociedade portuguesa de 

Quinhentos: o abandono da praça de Arzila no Marrocos. Ambas, por sinal, oferecem a 

oportunidade (pelo menos, indiretamente) para Ferreira expressar sua crítica ao modo de conduzir 

o governo dos povos conquistados, sobretudo quanto ao aspecto militarista e corrupto do 

empreendimento (FERREIRA, 2000, pp.344-347 e pp.362-365; ver também RAMALHO, 1983, 

p.122; ROIG, 1970, p.78; SERRÃO, 1998, p.54s). 

Essa crítica é mais explícita e, portanto, mais aguda, na carta II.8, destinada a D. 

Constantino, filho do duque de Bragança, escrita circa 1558, data em que partiu para governar a 

Índia. Ferreira compara os valorosos portugueses com os deuses e heróis da Antiguidade e faz 

presente a tópica horaciana contra a inveja; depois, relembra um antepassado famoso do duque, 

Nun’Álvares Pereira, como modelo de justiça, valor e virtude. Ferreira pretende que D. 

Constantino continue a expansão portuguesa no Oriente, mas diverge da opinião que isso deva 

acontecer em termos de domínio militar. Para ele, melhor alternativa seria a conquista de mentes e 

corações – um domínio moral, portanto. Aqui, Ferreira destaca o poder do “ânino invencível” (a 

vitória sobre si mesmo, conforme rezava a matriz estoica). Para Thomas Earle, trata-se de uma 

menção aos feitos de D. Jaime de Bragança, pai de D. Constantino, que, em 1513, conquistou a 

praça de Azamor aos mouros sem derramamento de sangue. Em 1559, será a vez de D. 

Constantino conquistar da cidade indiana de Damão do mesmo modo (FERREIRA, 2000, pp.347-

351; ver também THOMAZ, 1994, p.231; MATTOSO, 1998).  

Fazia parte dessa grandeza moral que D. Constantino pudesse congregar em torno de si 

todos aqueles que se dedicavam ao aprimoramento da virtude (EARLE, 2012, pp.243-249); assim 

não se trata de uma plebe ignorante e malévola, com indivíduos prestes a cometer desacertos e 

atos de rapina, mas homens bons que são assim pela bondade de seu chefe. Os “bons engenhos” o 

ajudariam na tarefa de se aperfeiçoar ora elogiando, ora criticando, portanto nunca um líder 

solitário e incompreendido. Ferreira é claro quando diz que despreza o vulgo, vale dizer, aqueles 

que ignoravam a importância da cultura letrada ou, sobretudo, aqueles que não sabiam apreciar os 

seus versos. O que fica claro é que Ferreira pensava na expansão portuguesa no Oriente, no século 

XVI, não apenas em termos de um esforço individual, em que uma única personalidade (um herói, 

https://sehufpr.wixsite.com/2018


Anais do I Seminário de Estudos Históricos da UFPR 75 

 

 

I SEH – Seminário de Estudos Históricos da Universidade Federal do Paraná (UFPR) 
30 de Outubro de 2018 a 01 de Novembro de 2018 – Curitiba 

https://sehufpr.wixsite.com/2018 

 

como pensava Camões) se sobressairia, mas de um grupo coeso e unido, ligados por fortes laços 

fundados na virtude.  

Em verdade, António Ferreira tinha grandes expectativas em relação as poesias que 

estava compondo. Para ele, poesia significava a prova que a língua portuguesa era tão expressiva 

quanto as línguas da Antiguidade clássica ou mesmo em relação a outras línguas europeias de 

maior prestígio (como o italiano e o espanhol, por exemplo) – não é por acaso que publicou 

sempre em português – e também possuía a capacidade de intervir de modo decisivo na existência 

humana em termos estéticos, éticos e sociais, tanto particular quanto público. Porém, ele estava 

consciente que sem um poema que exaltasse os feitos heroicos e valorosos dos portugueses, não 

haveria como emular os antigos. Um poema desse quilate, Ferreira várias vezes disse que, por 

uma série de motivos, não tinha condições de fazê-lo. 

Nesse sentido, o exercício das letras teria caráter sapiencial; distante, portanto, das 

“cousas de folgar”, que faziam o divertimento dos fidalgos desse período. Ferreira considerava a 

poesia como atividade humana por excelência (“uma arte elevada”) e o dever do poeta era afirmá-

lo em todas as oportunidades. Seria um “monumento da cultura”, a exaltação da mentalidade 

renascentista do século XVI, mais do que uma ferramenta ideológica para celebrar o espírito de 

Cruzada ou os valores guerreiros dos lusitanos no Oriente (REBELO, 1982).  

Se a poesia é uma forma de benção divina ou uma forma de manifestação da divindade 

de Deus nos negócios mundanos, como queria Ferreira, isso se daria porque essa indulgência 

espiritual encontraria a digna retribuição em vida e depois se prolongaria para a posteridade 

cantada pelos poetas.  

Mesmo porque a poesia, para além de seus aspectos formais (apropriação de modelos da 

Antiguidade clássica ou enquadramento em um certo gênero literário), é um meio de 

aperfeiçoamento moral e espiritual. Porém, as Musas só se revelam àqueles que se dedicam ao 

estudo e ao aperfeiçoamento de si. Os valores materiais e a cobiça dariam lugar ao exercício 

poético, cujo objetivo seria conquistar os bens espirituais. 

Para Ferreira, seria preciso proteger os poetas, pois eles seriam a salvaguarda dessa 

nobreza de espírito. E essa tarefa é de responsabilidade dos grandes senhores, que além de fonte 

de mercês e dádivas, seriam os herdeiros legítimos dessa virtude perdida, mas também os únicos 

com condições de apreciar os dons da poesia. De igual modo, Ferreira entendia que a prática 

poética exerceria em seu mecenas um poder inspirador, que o conduziria ao desejo de fama e 

glória imortais.  

Tratava-se de uma decorrência imediata: a leitura da boa poesia levaria o leitor a querer 

realizar feitos grandiosos; e os feitos grandiosos levariam à necessidade de imortalizá-los em 
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forma de versos, que ecoariam pela eternidade. Porém, isto aconteceria apenas com as pessoas 

virtuosas e espiritualmente elevadas. Para o “vulgo”, a poesia permaneceria restrita a seus efeitos 

estéticos ou a apreciação de um preciosismo sem a inteligência do conteúdo (PEREIRA, 1959-

1960, pp.80-111). Seria apenas um prazer efêmero para preencher momentos de ócio ou um 

exercício de erudição vazia. O “vulgo” também consideraria os grandes feitos como uma maneira 

de conseguir benesses e riquezas, restrito, portanto, tão somente no âmbito material (EARLE, 

1990, p.65).  

Aliás, todo aristocrata de alta estirpe teria por vocação material a realização de grandes 

feitos e por vocação espiritual permanecer para além da precariedade da existência e da 

transitoriedade do tempo. Uma e outra vocação só poderia ser realizada por meio das letras quer 

pela leitura dos bons livros, quer investindo e patrocinando a produção literária dos bons autores. 

Tudo isso apenas os “bons engenhos” e “bons espritos” – aqueles versados nas letras e, 

portanto, com forte pendor ético e com valores morais prestigiosos – poderiam entender 

completamente. Por outra, o “vulgo”, embora tenha sangue nobre e estirpe aristocrática, 

compreende a “honra” e a “liberalidade” como uma maneira restrita de angariar a glória por si 

mesma. 

 Conforme afirmava Pedro Fernandes, professor na Coimbra quinhentista, aos poetas era 

votado, então, o “dom e graça dos deuses” e as suas obras, antes “divinas que humanas”, 

conseguiriam interpretar a “essência” recôndita das “coisas”, ou seja, “expor e desenvolver com 

mais eloquência e elegância as deliberações do espírito”, censurando e doutrinando os “costumes” 

(FERNANDES, 2005, p.40; ver também COHEN, 1998; ELDERS, 1993; GILSON, 1955; 

ZIMMERMANN, 2012; BRANDÃO, 1969, p.154s).  

Quer se possa considerar a matriz estoica (louvor da justiça, moderação, temperança e 

prudência; aversão à ganância; elogio da amizade), quer se leve em conta a perspectiva histórica 

da expansão ultramarina, Ferreira pensava esses dois aspectos como faces complementares e 

mutuamente dependentes, dados a partir de um gênero literário.  

Para finalizar, a escrita de cartas era considerada então prova pública da benevolência 

que existia entre remetente e destinatário, mesmo porque a lógica das afinidades na Época 

Moderna pressupunha não só os vínculos familiares, mas também formas plurais de fidelidade (de 

vassalagem, estatuto, clã, de facção), com sua base comum assentada no mandato divino de amor 

pelo próximo (caritas) (PRODI, 1994, p.89s). 

O que demonstra a enorme valorização da troca epistolar – daí tantos escritores terem se 

dedicado a escrever e a publicar cartas – que residia nesse potencial preceptivo, cujo círculo de 

ação (pragmática) se relaciona com a doutrina da “economia” – aquela parte da moral antiga que 

disciplinava as relações entre pessoas pertencentes ao mesmo oikos, ligados por laços 
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consangüíneos (agnatos) ou por afinidade (cognatos), e situadas ou não num mesmo estrato da 

hierarquia (HESPANHA, 1993, pp.951-974; HESPANHA, 1988, pp.31-60). A rigor, eram as 

diversas operações dadas no interior dessa “família alargada”, que subsidiavam os mecanismos 

lingüísticos de autolegitimação (ou “procedimentos de verdicção”). Portanto, a epístola é uma 

forma modelar de práticas históricas doutrinariamente instituídas, em que a atribuição de signos 

de distinção social em nada lembra a sociabilidade de nossos dias, fundada na ausência de 

formalização ou de rituais públicos. 

É correto afirmar que as epístolas dizem muito sobre seu próprio estatuto literário (arte 

do discurso). É correto afirmar também que definem uma poética da sociabilidade: uma forma 

discursiva particular, com seus temas e estratégias argumentativas, que imitam (emulam) a partir 

de uma matriz clássica. Essa sociabilidade está restrita a um determinado grupo social, em que 

seus membros compartilham valores e interesses comuns, objetivando manter uma hierarquia 

rigidamente estratificada. Uma sociabilidade que se fundamenta a partir da consciência de 

subordinação e mando, gratidão e fidelidade, conhecimento e aprimoramento de si mesmo, e das 

diversas formas de solidariedade aristocrática. 
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RESUMO: A arte menstrual surge como um movimento artístico cujo intuito é problematizar ideias e 

valores socialmente construídos e atrelados ao ciclo menstrual. Historicamente, do senso comum às 

áreas médicas, a menstruação é associada a alterações comportamentais que questionam a estabilidade 

emocional das mulheres ou mesmo suas capacidades intelectuais e produtivas durante as fases pré-

menstrual e menstrual do ciclo. O movimento tem por intenção trazer a menstruação para primeiro 

plano utilizando-a como material de produção artística, tanto em pinturas quanto em performances, de 

modo a evidenciar o que socialmente busca-se omitir ou disfarçar tanto na linguagem cotidiana 

(“aqueles dias” ou “período”), quanto na linguagem mercadológica (como os produtos de higiene 

pessoal que prometem mascarar odores e outros sinais de que a mulher está menstruando). Em 1971, 

durante a segunda onda do feminismo, a artista Judy Chicago tornou pública uma fotolitografia de si 

mesma removendo um tampão de sua vagina, ficando reconhecida como precursora do movimento 

que estabeleceu a prática da arte que liberta as artistas mulheres dos tabus relacionados à menstruação. 

Ainda é possível citar artistas como Sandy Kim, Jess Dobkin, Zanele Muholi e Julia Larotonda, que 

por meio da sua menstruação produzem obras de expressão que vão além de trabalhos 

reconhecidamente artísticos, se fazendo presentes em contextos “mundanos” como a vida pública e a 

internet. A literatura aponta que é preciso haver três mudanças para que a arte exerça seu pleno 

potencial estético e político: ser realizada para além do mundo elitizado das galerias e museus, deixar 

de ser meramente contemplativa e, envolver todo o corpo, não só a capacidade imaginativa. Nessa 

direção, a arte menstrual surge como potência estética e política, que além de tornar visível expressões 

do mundo da mulher, questionam intensamente o lugar social atrelado ao seu universo.  

Palavras-chave: menstruação; movimento artístico; onda carmim. 

 

ABSTRACT: The menstrual art appears as an artistic movement which aims to problematize ideas 

and values socially constructed and linked to the menstrual cycle. Historically, from the common 

sense to the medical areas, menstruation is associated with behavioral changes that question the 

emotional stability of women or even their intellectual and productive capacity during the 

premenstrual and menstrual phases of the cycle. The movement intends to bring menstruation to the 

foreground, using it as material for artistic production, both in paintings and performances, in order to 

highlight what socially seeks to omit or disguise in everyday language ("those days" or "period"), and 

marketing language (such as personal hygiene products that promise to mask odors and other signs 

that the woman is menstruating). In 1971, during the second wave of feminism, the artist Judy 

Chicago published a photolithography of herself removing a tampon from her vagina, becoming 

recognized as the precursor of the movement that established the practice of art that frees women 
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artists of menstruation related taboos. It is still possible to mention artists such as Sandy Kim, Jess 

Dobkin, Zanele Muholi and Julia Larotonda, who through their menstruation produce works of 

expression that go beyond recognizably artistic works, becoming present in contexts such as public 

life and Internet. The literature points out that there must be three changes in art in order to exercise its 

full aesthetic and political potential: to be realized beyond the elitist world of galleries and museums, 

to stop being merely contemplative and to involve the whole body, not only the imaginative capacity. 

In this direction, menstrual art emerges as a power aesthetic and political, which in addition to making 

visible expressions of the world of women, intensely question the social place linked to its universe. 

Keywords: menstruation; artistic movement; crimson wave 
 

Bell Hooks, em “A radiância do vermelho: trabalhos com o sangue” afirma que meninas 

aprendem desde cedo a esconder todos os sinais da ‘maldição’ – forma eufemística atribuída à 

menstruação pela cultura patriarcal – ocultando o fato de terem cruzado os limites de gênero que 

as separam biologicamente de seus pares masculinos. Segundo a autora, atualmente marcada 

como símbolo de vergonha, a menstruação foi, outrora, compreendida como fonte de poder. Por 

isso,  

recuperar o poder do sangue se tornou uma metáfora central do movimento 

feminista contemporâneo no desafio ao sexismo e à opressão sexista. (...) Para criar 

uma mudança no pensamento cultural sobre o sangue, os tabus devem ser 

quebrados. O sangue deve ser retirado das sombras e tornado visível (HOOKS, 

1995, p. 214). 

Que mulher não passou, ao menos uma vez na vida, pelo temor de experimentar o 

constrangimento de um “vazamento” do sangue menstrual em seu cotidiano? Quantas de nós 

aprendemos a lidar com a menstruação livres do sentimento de vergonha? Quantos e quais 

discursos conhecemos, carregamos ou reproduzimos a respeito da menstruação? De que lugar 

partem tais discursos vêm? O que eles sustentam? Que sensações e sentimentos experimentamos 

ao lidar com o nosso sangue menstrual ou com o de outras mulheres? O que dizer da possibilidade 

de vê-lo em pinturas ou em performances artísticas? Algumas dessas perguntas permearam a 

elaboração deste ensaio pelo qual buscamos promover análises e reflexões acerca do contexto 

social e político que envolve a arte menstrual. 

 Pollock (2003) considera a arte como uma prática social que está para além da obra em 

si, uma vez que envolve uma série de relações e determinações que vão desde o contexto em que a 

obra é produzida (e por contexto estamos nos referindo à época, local, debates políticos, morais e 

etc), a/o artista em si e seu posicionamento, até o/a consumidor/a dessa arte. A depender de onde, 

quando e quem olha e aprecia, sentidos diversos podem ser atribuídos a ela. Não há como ignorar 

o/a receptor/a da imagem e ao mesmo tempo não se pode antever todas as possibilidades que vão 

surgir na recepção da arte. Nesse sentido, as indagações que fizemos no início do texto dão pistas 

dos caminhos que percorremos a partir das provocações experimentadas ao entrarmos em contato 

com diferentes obras e artistas do movimento “arte menstrual”. Ainda, a partir de trajetórias 
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singulares, pudemos revisitar nossas experiências pessoais com a menstruação e vivenciar a 

familiaridade ou o espanto com o uso do sangue como matéria-prima, além de perceber o 

potencial social e político desse tipo de arte. 

Não é difícil avaliar o quanto a menstruação carrega sentidos culturalmente construídos e 

como em nossa sociedade há uma conotação negativa a ela associada e amplamente difundida 

quando colocamos em foco os preconceitos que questionam a estabilidade emocional da mulher 

ou mesmo sua capacidade intelectual e produtiva durante as fases pré-menstrual e menstrual do 

ciclo. A literatura médica que trata de patologias associadas à menstruação, nas especialidades de 

ginecologia e psiquiatria, retoma textos antigos, em que o ciclo menstrual é associado a alterações 

comportamentais para afirmar que as doenças catameniais não são um produto da “vida 

moderna”. “A doença das virgens” tem como sintomas ideias de morte, alucinações e delírios 

conforme a descrição de Hipócrates (DIEGOLI; DEMARQUE; BOGAR, 2012). Na enciclopédia 

romana “História Natural”, escrita por Plínio, o Velho, e publicada entre os anos 77 e 79 d.C, 

alguns poderes advindos da mulher menstruada são elencados, tais como, prejudicar a colheita, 

matar plantas e danificar grãos, transformar vinho em vinagre, etc. (KOSS, 2004). Podemos ainda 

tomar como exemplo a categorização de sinais e sintomas que acompanham a fase pré-menstrual 

ou menstrual do ciclo que evoluiu ao longo dos anos, identificando casos cada vez mais graves, 

tornando necessária a criação de novas categorias diagnósticas. O termo “Tensão pré-menstrual” 

surge em 1931 e em 1952 torna-se “Síndrome pré-menstrual” devido à variedade e complexidade 

de sintomas relatados. Na década de 90, a severidade dos casos justifica a inserção do “Transtorno 

disfórico pré-menstrual” no DSM-IV (Manual de diagnóstico e estatística das perturbações 

mentais). E, finalmente, em 2012, o TDPM é deslocado do apêndice B (Conjuntos de Critérios e 

Eixos Propostos para Estudos Adicionais) do DSM-IV TR para a categoria de Transtornos 

Depressivos no DSM-V (DEMARQUE et al., 2013).  

Atualmente, estudos socioantropológicos demonstram como a indústria farmacêutica e a 

medicina investem na desnaturalização da menstruação, veiculando ideias como a de que o 

sangramento cíclico é uma construção social decorrente da descoberta de métodos contraceptivos 

ou em sua re-apresentação por meio da propagação de discursos como o do “mito da mulher 

moderna”. No primeiro caso, o argumento afirma que caso não houvesse a possibilidade de 

contracepção, as mulheres viveriam ciclos intercalados de gestações e períodos de amamentação, 

e praticamente não haveria a ocorrência da menstruação; no segundo, caso a mulher escolha não 

menstruar por intermédio do uso contínuo de contraceptivos, ela pode ser produtiva, bem-

sucedida e ter uma vida prática e sem os incômodos decorrentes dessa fase do ciclo (MANICA, 

2011; MANICA, 2003). Ou seja, ainda que não associada diretamente a patologias ou a poderes 
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maléficos, há um movimento que tenta desconstruir a ideia da menstruação como algo 

biologicamente natural e que defende a sua supressão como uma possibilidade de tornar melhor a 

vida da mulher, fazê-la mais adequada às demandas da contemporaneidade ou quem sabe tornar 

melhor o “ser mulher”. Nesse sentido, que relações podem ser estabelecidas entre tal contexto e o 

(re)ssurgimento da “arte menstrual”?  

A primeira referência que se tem sobre arte menstrual data de 1971, durante a segunda 

onda do feminismo, quando a artista Judy Chicago tornou pública uma fotolitografia de si mesma 

removendo um tampão de sua vagina. Posteriormente, a artista mencionou que muitas pessoas 

interpretaram que “Red flag” exibia um pênis envolto em sangue, o que para ela representava uma 

impressionante negação da menstruação. Um ano depois, a artista tomou parte da instalação 

“Womanhouse” no qual criou o “Menstruation Bathroom” exibindo produtos menstruais usados e 

não-usados (MANICA; RIOS,  2017; LIVINGSTONE-LANG, 2016). Chicago é reconhecida 

como precursora da “onda carmim”, movimento que estabeleceu a prática da arte menstrual e 

buscou libertar as artistas mulheres dos tabus relacionados à menstruação.  

Contemporaneamente, um dos méritos atribuídos ao movimento que ressurge é trazer a 

menstruação para primeiro plano, problematizar ideias e valores relacionados à ela, tornar 

evidente o que socialmente busca-se omitir ou disfarçar na linguagem cotidiana em termos como 

“aqueles dias” ou “período” ou mesmo na mídia como na divulgação de produtos de higiene 

pessoal que prometem mascarar odores ou qualquer outro sinal que demonstre que a mulher está 

menstruando (LIVINGSTONE-LANG, 2016; MACIAS, 2013). A fotógrafa Sandy Kim costuma 

publicar fotos de momentos de sua vida privada e em 2009 tornou pública uma dessas produções 

na qual ela é retratada ao lado do seu namorado após terem tido uma relação sexual durante o 

período menstrual. Na foto pode-se ver tanto as suas pernas quanto o pênis de seu parceiro 

cobertos com sangue. A questão em foco era a natureza controversa do “period sex” 

(COCHRANE, 2015). 
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FIGURA 1 - FOTO POR SANDY KIM, 2009 

 

Fonte: https://slutever.com/history-of-period-art/ 

 

Em 2011 a performer Jess Dobkin compareceu a um evento de gala do mundo da arte 

vestindo um traje branco com uma mancha vermelha na parte de trás - a performance foi 

registrada e denominada “Bleeding at the Ball”. Segundo os comentários da artista, as pessoas 

mencionavam “parece que você teve um acidente”, “parece haver alguma coisa no seu vestido”, 

mas ninguém conseguia nomear o que supunham ser a mancha. De maneira jocosa, Dobkin 

colocou a menstruação em pauta, negando as formas pelas quais ela é identificada como um 

evento embaraçoso, inadequado ou um segredo (LIVINGSTONE-LANG, 2016). 

 

FIGURA 2 - BLEEDING AT THE BALL 

 

Fonte: http://www.jessdobkin.com/work/ 

 

Algumas artistas se utilizam da arte menstrual para denunciar a subjugação social, 

cultural e sexual das mulheres, como a artista sul-africana Zanele Muholi que na série “Dores do 

https://sehufpr.wixsite.com/2018
https://slutever.com/history-of-period-art/


86 O fazer historiográfico na contemporaneidade 
 

I SEH – Seminário de Estudos Históricos da Universidade Federal do Paraná (UFPR) 
30 de Outubro de 2018 a 01 de Novembro de 2018 – Curitiba 

https://sehufpr.wixsite.com/2018 

 

período” pinta mandalas menstruais para representar as vítimas ou sobreviventes de “estupros 

curativos”, crimes de ódio perpetrados contra a população LGBTQI (LIVINGSTONE-LANG, 

2016). 

 

FIGURA 3 – MANDALA FEITA POR ZANELE MUHOLI 

 

Fonte: https://slutever.com/history-of-period-art/ 

 

Julia Larotonda, argentina residente no Brasil, faz pinturas menstruais pelas quais busca 

resgatar a sacralidade e o poder do sangue menstrual, demonstrando às mulheres que é possível 

ritualizar o que o corpo leva 28 dias para produzir e não o descartar como algo inútil ou repulsivo 

(MACIAS, 2013). A linguagem artística é o caminho que escolhe para questionar a definição 

corrente para a sigla TPM, sugerindo outras possibilidades de compreensão do período, por 

intermédio de ilustrações e legendas que afirmam: “T.P.M. é tempo para meditar, tempo para 

mudar, tempo para mim”7. 

Manica e Rios (2017) adotam o termo performance menstrual para se referirem às 

práticas nas quais o sangue menstrual é utilizado como expressão estético-política não só em 

trabalhos reconhecidamente artísticos como também em contextos “mundanos” como as redes 

sociais e a internet. Os debates provocados pelas performances variam entre causas relativas à 

saúde, ao meio ambiente, à sexualidade e às relações de gênero. Citando Bobel (2010), as autoras 

afirmam que, em geral, as ações que buscam tornar a menstruação uma experiência publicamente 

compartilhada são consideradas como parte de uma grande reconfiguração do movimento 

feminista. Recorrendo à perspectiva de Dewey revista por Jay a respeito da arte como experiência, 

Manica e Rios (2017) afirmam que é preciso haver três mudanças para que a arte exerça seu pleno 

potencial estético e político: ser realizada para além do mundo elitizado das galerias e museus, 

deixar de ser meramente contemplativa e, envolver todo o corpo, não só a capacidade imaginativa. 

                                                   
7 Disponível em http://palomailustrada.blogspot.com/2013/05/arte-menstrual-6-tpm.html. Acesso em 27 de 

junho de 2018. 
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Jay lembra ainda que as intervenções de arte corporal mais famosas do último quarto do século 

XX surgem paralelamente à discussão da biopolítica e são focadas nas questões de sexualidade e 

gênero. 

Segundo Jay (2002, citado por MANICA & RIOS, 2017) a mobilização estética 

provocada por tais obras visa chocar o público por intermédio do corpo invadido pela tecnologia, 

deteriorado pela doença ou incapacitado de manter suas fronteiras normais ao invés de fazê-lo 

pela exposição do corpo belo e sublimado. Nesse sentido, pode-se afirmar que o efeito de choque 

provocado pela exposição de fluidos corporais também esteve presente nas performances que 

fizeram uso do sangue menstrual ocorridas na segunda onda feminista. Observações feitas em 

relação ao contexto no qual tais obras encontram suporte para serem realizadas - na maioria dos 

casos por artistas brancas, de classe média, com nível universitário, alguma educação para as artes 

e acesso a debates políticos sobre feminismo e liberação do corpo da mulher - as autoras 

concluem que por mais diversas que sejam as causas veiculadas pelas diferentes performances ou 

obras de arte menstrual, elas contribuem para que a experiência da menstruação saia da 

invisibilidade e passe a ser vivida de um modo novo e mais criativo (MANICA; RIOS, 2017). 

Após pesquisarmos a multiplicidade de trabalhos artísticos envolvendo a menstruação 

pudemos vivenciar um pouco desse choque mencionado anteriormente e aqui destacamos nossa 

experiência individual. Enquanto algumas pinturas com mandalas, vaginas, deusas e símbolos 

femininos como serpentes, círculos e espirais são mais familiares e não nos trazem tanto espanto, 

a “cena” do vestido branco manchado nos deixou admiradas e em certa medida chocadas. 

Exatamente por esse espanto, a performance torna-se genial, pois explicita a origem do 

constrangimento em relação aos vazamentos menstruais e coloca em xeque o posicionamento 

daquela/daquele que observa. O olhar de outra pessoa (com sua opinião, julgamento ou afeto) tem 

um peso significativo não só na obra, mas em nossa vida cotidiana - o que a proposta, igualmente, 

denuncia. Portanto, podemos afirmar que ainda hoje, com o ressurgimento da onda carmim, as 

pessoas são tiradas do seu lugar habitual e provocadas a refletir sobre o tema que está sendo 

problematizado. Nesse sentido, retomamos Pollock (2003), uma vez que entendemos que é 

preciso pensar a arte como uma prática e não como um produto em si, pois ela evidencia (e no 

caso na arte menstrual, não é difícil perceber) uma série de relações, construções e instituições 

articulando o mundo da arte e produzindo o próprio “produto em si”. Dentro desse contexto, 

perguntas precisam ser feitas. O que está em jogo na aceitação por uma arte? Que relações 

permitem e produzem o que é considerado arte? Para que e para quem as produções são feitas? 

Quem as alcança? 
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Pensamos o movimento da arte menstrual como uma potência para ser uma arte engajada 

e poderosa, mesmo que tudo o que envolve esse tipo de produção caminhe na contramão daquilo 

que tradicionalmente é preciso para atingir um status na arte. Como defende Nochlin (2016), o 

mundo das artes (e em variadas outras áreas) é opressivo e desestimulante para toda/todos 

aquelas/aqueles que não tiveram sorte de nascer homens, brancos e no mínimo de classe média. 

Porém, é justamente aquilo que é preciso para esse tipo de produção - o sangue menstrual, o 

contato com seu próprio corpo e a conexão com seu ciclo - que colocam a arte menstrual em um 

lugar bastante característico e de potencialidade.  

De qualquer modo, é preciso tomar cuidado para não cair em duas possíveis armadilhas. 

A primeira delas, levantamos como um questionamento, pois nos parece esconder um dado 

relevante para as discussões políticas atuais. Arte menstrual é uma produção exclusivamente de 

mulheres? Se a resposta for sim, não estaremos negligenciando as pessoas que se identificam 

como homens trans? Considerando que muitas experiências trans não passam pela hormonização, 

trans masculinos podem manter o contato com sua menstruação e seu ciclo. Nesse sentido, o que 

“autorizaria” alguém para uma produção na arte menstrual? Ser mulher? Ser feminina? 

Menstruar? Possuir uma ligação de sentidos e significados com a menstruação? Não temos 

respostas para nenhuma dessas questões. Apesar disso, entendemos como crucial levantá-las, na 

tentativa de não recair no pensamento da arte como sendo avaliada e autorizada com base 

exclusivamente no pensamento binário do masculino versus feminino.  

A segunda armadilha que precisa ser olhada com atenção, diz respeito ao contexto todo 

que possibilita as condições para as produções artísticas. Segundo Nochlin (2016), é preciso 

considerar que o fazer arte, tanto no que diz respeito à/ao artista, como à natureza e à qualidade do 

seu trabalho, acontecem em um contexto social, determinado por fatores culturais e por 

instituições sociais específicas. É preciso pensar a arte como um sistema e levar em consideração 

que a/o artista e sua produção não são isolados de um mundo e que a aceitação social da produção 

artística está intimamente ligada a questões culturais, sociais e políticas. Ser uma produção que 

possui características que retiram a exclusividade da mão do homem, branco, cisgênero e rico, não 

é suficiente para torná-la reconhecida e aceita como arte ou, até mesmo, para torná-la uma arte 

feminista. Apesar disso, entendemos que é exatamente isso (sua particularidade) que a torna 

potência. Potência para ser política, questionadora, engajada e representativa. Defendemos que a 

arte menstrual é potência tanto para um reposicionamento da sociedade com relação a 

menstruação, quanto potência para ser parte de uma intervenção feminista na história da arte, 

conforme postulado por Pollock (2003). Considerando que “a arte tem o poder de ser misteriosa e 

inquietante, de nos retirar do cotidiano e desafiar nossas suposições rotineiras” (FELSKI, 2000, p. 
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182)8, a arte menstrual tem a potência de convidar e provocar a sociedade a ultrapassar as 

imposições sociais e culturais sobre o sangramento menstrual, ao mesmo tempo em que se institui 

como uma prática integrante do todo em transformação (SILVA, 2016, não publicado).  
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RESUMO: Herdeiro legítimo de Pedro II, cognominado "o Católico", e de Maria de Montpellier, o 

infante Jaime assumiu o título de rei de Aragão e conde de Barcelona no ano de 1214 com apenas seis 

anos de idade, sendo que os domínios da Coroa de Aragão ficaram sob a regência de seu tio-avô, o 

conde Sancho Raimundo, deposto no ano de 1218, a partir do qual tem início o governo individual de 

Jaime I, assistido por um conselho regencial de nobres. Esses primeiros anos de seu reinado foram 

marcados pela forte oposição engendrada tanto pela nobreza catalã quanto aragonesa, período este que 

evidencia a dinâmica das relações régio-nobiliárquicas entre o rei e a sua sociedade política. Em vista 

disso, o presente trabalho tem como principal objetivo analisar a estrutura de funcionamento dessas 

relações entre o rei Jaime I e a sociedade política que o cercava, assim como compreender o papel 

desempenhado por essas relações no governo do jovem monarca aragonês, desde sua ascensão ao 

trono em 1214 até a imposição do Tratado de Alcalá em 1227, que estabeleceu o fim das revoltas 

nobiliárquicas que inflamaram os primeiros anos do seu reinado. No que tange ao aspecto 

metodológico, sustentaremos as discussões a partir de uma revisão historiográfica de referenciais 

teóricos que remetam aos principais aspectos norteadores da pesquisa. 

Palavras-chave: Jaime I; Relações régio-nobiliárquicas; Sociedade Política. 

 

ABSTRACT: Legitimate heir of Pedro II, nicknamed "the Catholic", and of Maria de Montpellier, the 

infant Jaime assumed the title of king of Aragon and count of Barcelona in year of 1214 with only six 

years of age, being that the domains of the Crown of Aragon were under the rule of his great-uncle, 

Count Sancho Raimundo, deposed in the year 1218, from which began the individual government of 

Jaime I, assisted by a regency council of nobles. These early years of his reign were marked by the 

strong opposition engendered by both the catalan and the aragonese nobility, a period that shows the 

dynamics of royal-nobiliarchic relations between the king and his political society. In view of this, the 

main objective of this work is to analyze the functioning structure of these relations between king 

James I and the political society that surrounds him, as well as to understand the role played by these 

relations in the government of the young aragonese monarch since his ascension to the throne in 1214 

until the imposition of the Treaty of Alcalá in 1227, that established the end of the nobiliarchic revolts 

that ignited the first years of its reign. As far as the methodological aspect is concerned, we will 

support the discussions based on a historiographical review of theoretical references that refer to the 

main guiding aspects of the research. 

Keywords: Jaime I; Royal-nobiliarchic relations; Political society;  
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INTRODUÇÃO 

Ascendendo ao trono do Reino de Aragão no ano de 1214 após a morte de seu pai, Jaime 

I tornou-se um rei menino com apenas seis anos de idade e tão logo que assumiu a coroa, foi 

entregue ao mestre do templo no Castelo de Monzón para que este se encarregasse de sua 

educação, enquanto seus domínios ficaram sob a regência de seu tio-avô, o conde Sancho 

Raimundo, até o ano de 1218 quando este foi deposto de seu cargo e a maioridade do rei 

declarada, iniciando então o seu reinado individual. 

Tão logo deixou o Castelo de Monzón para assumir suas funções como monarca, Jaime I 

foi imerso num contexto de conflitos e forte oposição engendrados pela nobreza do reino que 

almejava a manutenção e ampliação dos seus privilégios, período este que demonstra a dinâmica 

das relações régio-nobiliárquicas na Coroa de Aragão no século XIII e evidencia a importância 

destas na estrutura de governo e poder da monarquia aragonesa. 

Deste modo, partindo de uma revisão historiográfica de referenciais especializados nos 

principais tópicos que serão abordados, intentamos com o presente trabalho, o qual integra uma 

parte da nossa dissertação de Mestrado, analisar a dinâmica e estrutura das relações desenvolvidas 

entre Jaime I e a sociedade política que o cercava, constituída pela nobreza, que denominaremos 

de relações régio-nobiliárquicas, assim como o papel que desempenharam no reinado do jovem 

monarca aragonês, desde sua precoce ascensão ao trono em 1214 até a imposição do Tratado de 

Alcalá em 1227, que marcou o fim dos conflitos e da forte oposição nobiliárquica que marcaram 

os primeiros anos do seu reinado. 

 

O REINADO DE JAIME I DE ARAGÃO (1214-1276) 

Para que possamos ter um maior entendimento dos principais aspectos que 

permearam o reinado de Jaime I de Aragão (1214-1276), torna-se necessário realizar um 

breve panorama dos últimos anos do reinado de seu pai, Pedro II, que se estendeu de 1196 a 

1213. 

Dentre as principais ações desenvolvidas por Pedro II durante seu reinado, merecem 

destaque aquelas que se deram no âmbito de sua política externa (MENDONÇA, 2011), 

especialmente direcionada ao Languedoc, que pode ser entendido como “[...] parte integrante 

da complexa entidade cultural à qual podemos chamar de Occitânia, Midi ou simplesmente 

sul da França”. (RIBAS, 2003, p.12). 

Visando estender a influência do Reino de Aragão nesta região – onde já existiam 

domínios herdados por seus irmãos após a morte de seu pai, Afonso II (1163-1193) (ALVIRA 

CABRER, 2000 apud MENDONÇA, 2011) – Pedro II estabeleceu em 1204 laços 
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matrimoniais com Maria de Montpellier, filha do conde Guilherme de Montpellier e Eudóxia 

Comnena, o que não só garantiria seu domínio sobre este condado, mas também consolidaria 

laços feudais e de parentesco com nobres da região. 

A vida matrimonial de Pedro II foi marcada por conturbações, pois ao mesmo tempo 

em que mantinha relações extraconjugais, afastava-se cada vez mais de sua esposa, o que 

acabou suscitando a preocupação dos nobres aragoneses no que tange a concepção de um 

herdeiro legítimo (MENDONÇA, 2011). Para solucionar esta situação, foi armado um 

estratagema que “[...] visava aproveitar os encontros do rei com uma de suas amantes. 

Quando o monarca se dirige aos seus aposentos para encontrá-la, quem o estava esperando era 

a rainha, que não foi reconhecida por Pedro II”. (MENDONÇA, 2011, p.13). Foi por meio 

desta manobra que se deu a concepção de Jaime, herdeiro do trono de Aragão, nascido em 

Montpellier em 1208. 

No ano de 1209, os interesses do papa Inocêncio III em extirpar a heresia cátara
10

 na 

região do Languedoc se alinharam às aspirações do rei da França Felipe Augusto em estender 

seu poder sobre esta região, culminando na deflagração do movimento conhecido como 

Cruzada Albigense, que tem início com “[...] a conquista das cidades de Béziers e Carcassone 

e com a deposição do visconde Raimundo Roger Trencavel, vassalo do conde de Toulouse e 

vassalo também do rei de Aragão”. (ALVIRA CABRER, 2009, p.111, tradução livre do 

autor)
11

.   

Uma das figuras mais destacadas deste movimento cruzadístico foi o conde francês 

Simon de Montfort, que entre os anos de 1209 e 1211 empreendeu campanhas militares que 

culminaram na conquista de diversos territórios na região do Languedoc. Com o objetivo de 

consolidar seu domínio sobre as terras conquistadas, Montfort sela em 1211 um pacto com 

Pedro II que garantiria o futuro casamento de Jaime, filho do rei aragonês, com sua filha, 

Amicia. Além disso, também foi acordado que até a realização do matrimônio, o herdeiro do 

trono de Aragão seria educado na corte do nobre francês. (SOLDEVILA, 1965 apud 

VIANNA, 2009b).  

Deste modo, foi na fortaleza de Carcassonne, “[...] centro de operações durante a 

formação do teatro da guerra contra os cátaros” (VIANNA, 2009b, p.128), que Jaime passou 

                                                   
10 “O mais famoso grupo floresceu no Sul da França em fins do século XII, e foram chamados de albigenses por 

terem seu principal centro em Albi, no Languedoc”. (LOYN, 1997, p.134). 

11 “[...] la conquista de las ciudades de Béziers y Carcassonne y la desposesión del vizconde Raimundo Roger 

Trencavel, vasallo del conde de Tolosa y vasallo también del rey de Aragón.” (ALVIRA CABRER, 2009, p. 11). 
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os primeiros anos de sua vida entre 1211 e 1214, vivenciados no contexto cruzadístico 

vigente. 

Com do desenvolvimento da Cruzada, se intensificaram os saques realizados na 

região do Languedoc contra propriedades tanto de cátaros quanto de católicos, vassalos de 

Pedro II. Isso fez com que o rei aragonês, cumprindo suas obrigações como suserano, se 

colocasse em defesa de seus vassalos. Assim, no dia 12 de setembro de 1213, uma coalizão de 

tropas aragonesas e occitanas, lideradas por Pedro II, confrontaram as hostes cruzadas de 

Simon de Montfort na planície de Muret. (ESTEBAN RIBAS, 2008). 

Apesar das tropas da coalizão aragonesa-occitana serem numericamente superiores, 

devido à melhor organização e estratégia militar, a hostes cruzadas alcançaram a vitória 

(MENDONÇA, 2011), que terminou com a morte de Pedro II em batalha. 

Após este acontecimento, um vazio se instalou no trono de Aragão, pois o herdeiro 

de Pedro II, Jaime, ainda se encontrava sob a tutela de Simon de Montfort, líder das tropas 

inimigas que batalharam contra seu pai, sendo que foi necessária a intervenção do papa 

Inocêncio III junto ao nobre francês para que Jaime retornasse à Aragão para assumir o trono. 

Deste modo, em 1214 foi instituída em Lérida uma corte formada por nobres catalães 

e aragoneses, além de representantes da igreja, durante a qual Jaime foi jurado como rei. 

(VIANNA, 2009a). Nesta ocasião, os súditos de Jaime I realizaram o juramento de fidelidade 

vassálica junto ao recém-coroado rei aragonês, com então seis anos de idade.  

Após esta cerimônia, o rei foi entregue ao Mestre do Templo Dom Guilherme de 

Montredon, para que se encarregasse de sua educação no Castelo de Monzón junto à Ordem 

dos Cavaleiros Templários, sendo que “[...] durante este período, o tio-avô de Jaime, o conde 

Sancho Raimundo, presidiu um conselho formado por aragoneses e catalães que tinha a 

função de administrar os assuntos públicos nos primeiros anos do reinado de Jaime”. 

(VIANNA, 2007, p.448). 

Durante sua permanência no Castelo de Monzón, entre os anos de 1214 e 1217, o rei 

aragonês recebeu uma educação voltada ao campo militar e provavelmente também aprendeu 

competências básicas de leitura e escrita em latim, que se constituía como a base educacional 

da época. (CINGOLANI, 2008 apud VIANNA, 2009a). 

Além da educação militar, neste cenário Jaime I também recebeu instrução religiosa, 

muito provavelmente marcada pelo incentivo de conquistar terras sob domínio muçulmano, 

presentes na península desde o século VIII. 
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Durante estes primeiros anos do reinado de Jaime I, e mesmo após a sua saída do 

Castelo de Monzón em 1217, conturbações internas abalavam as estruturas do poder real 

aragonês, começando pela oposição engendrada pela nobreza contra a regência de seu tio-avô, 

o conde Sancho. 

 

A NOBREZA NO REINO DE ARAGÃO NO CONTEXTO DO SÉCULO XIII 

Durante o alvorecer do século XIII no Reino de Aragão, que coincide com os primeiros 

anos do reinado de Jaime I, a nobreza passou a assumir um protagonismo sem precendentes nas 

últimas três gerações de reis aragoneses, constituindo-se em torno da monarquia como uma 

sociedade política, entendida como “todos aqueles grupos sociais com capacidade efetiva e 

contínua para a prática do poder político, tanto pelo que exercem eles mesmos como por sua 

intervenção ou participação na monarquia” (LADERO QUESADA, 2000, p. 462, tradução livre 

do autor)12, representando desta forma um ponto-chave na política interna do reino, sendo que 

neste contexto do século XIII passa-se a vislumbrar um considerável distanciamento entre o rei e 

a nobreza, engendrando um cenário de tensão e conflito gestado desde as pretensões de domínio 

ultrapirenaico empreendidas pelos últimos monarcas, as quais não figuravam como grandes 

benefícios aos nobres. (UTRILLA UTRILLA, 2009). 

Deve-se destacar que, no período de tempo que antecede o século XIII, as palavras 

“nobre” e “nobreza” não eram destinadas a caracterizar um conjunto social distinto, mas sim, em 

grande medida, para designar o comportamento dos homens, sendo que se aplicam 

[...] inicialmente aos personagens cujas qualidades morais têm unanimemente 

atraído a atenção de certos seres, homens e mulheres, que lhes vale o qualificativo 

de “nobre”. Ele é sinônimo de “notável”, “digno de admiração”, “célebre”, 

“reputado”, e destaca ao mesmo tempo a excelência moral e a notoriedade social 

decorrente (FLORI, 2005, p. 115). 

Além de indivíduos, esses termos também podiam designar “uma vila, uma fortaleza, um 

cavalo, uma roupa ou uma espada [...] para destacar sua opulência, sua invencibilidade, sua 

riqueza, sua beleza ou sua extrema qualidade” (FLORI, 2005, p. 115). 

Todavia, com o passar do tempo, estes termos passaram a designar um grupo social 

particular, sendo que, no contexto ibérico do século XIII, a nobreza se constituía como “[...] uma 

verdadeira elite de poder que detinha o controle da terra das fortalezas e que, além disso, exerce 

seu domínio sobre os vassalos em seus respectivos senhorios” (UTRILLA UTRILLA, 2009, p. 

                                                   
12 “todos aquellos grupos sociales con capacidad efectiva y continua para la práctica de poder politico, tanto por 

el que ejercen ellos por sí mismos como por su intervcención o participación en el de la monarquia.” (LADERO 

QUESADA, 2000, p. 462). 
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201)13, sendo basicamente duas as formas pelas quais se poderia alcançá-la: primeiro por herança 

sanguínea e segundo por determinação do rei como recompensa por determinadas ações ou 

méritos. (UTRILLA UTRILLA, 2009). 

Além disso, a nobreza neste contexto era representada por um grupo heterogêneo, no 

qual é possível distinguir três níveis de hierarquização: os ricos-homens, os cavaleiros e os 

infanções. 

O primeiro grau, representado pelos ricos-homens, estava formado por um número 

reduzido de “[...] indivíduos que, além de terem uma origem nobre desde o nascimento, 

detentavam as honras e benfeituras do rei, quer dizer, vilas e castelos”. (UTRILLA 

UTRILLA, 2009, p. 213, tradução livre do autor)
14

, além de, geralmente, ocuparem a função 

de conselheiros reais e possuírem o título de “Dom”. 

Os cavaleiros, por sua vez, eram aqueles indivíduos que descendiam dos ricos-homens, 

mas que não herdavam suas posses por algum motivo, como por exemplo, descenderem de uma 

linhagem não primogênita, passando à condição de seus vassalos, sendo que recebiam “[...] de seu 

irmão ou de outro nobre a tenência de um castelo”. (SOLER, 1944, p. 266, tradução livre do 

autor)15. Torna-se relevante relembrar que no alvorecer do século XIII, nobreza e cavalaria 

estavam intimamente ligadas por um processo de identificação iniciado desde o século XI, sendo 

que 

[...] a nobreza controla a entrada na cavalaria e reserva o acesso a ela a seus próprios 

membros, numa época em que a dignidade cavalheiresca acrescenta distinção àquele 

que a recebe. Cavalaria e nobreza acabam por se fundir ou por se confundir. No fim 

do século XIII, a retomada do poder pelos príncipes e sobretudo pelos reis acentua 

ainda mais esse fenômeno, sem contudo levar a uma identificação de nobreza e 

cavalaria: as cartas de nobilitação concedem uma qualidade hereditária, a nobreza, 

“aptidão para se tornar cavaleiro”; o adubamento, cerimônia honorífica, faustosa e 

cara, torna-se então mais rara a partir da segunda metade do século XIII, 

particularmente no seio da pequena nobreza (FLORI, 2005, p. 190). 

No que tange aos infanções, se constituíam como indivíduos que descendiam de uma 

linhagem cavaleiresca e, portanto, tinham o direito de serem investidos cavaleiros, embora não o 

fizessem. Apesar disso, um infanção usufruía “[...] dos privilégios inerentes a todos os nobres: 

isenção de impostos, foro próprio, limitação de penas corporais, faculdade de testemunha e ser 

                                                   
13 “[...] una verdadera élite de poder que detenta el control de la tierra, de las fortalezas y que, además, ejerce su 

dominio sobre los vasallos en sus respectivos señoríos”. (UTRILLA UTRILLA, 2009, p. 201). 

14 “[...] individuos que, además de tener un origen noble «desde la cuna o nacimiento», detentaban las honores o 

bienfeituras del rey, es decir, villas y castillos”. (UTRILLA UTRILLA, 2009, p. 213). 

15 “[...] de su hermano o de outro noble La tenecia de um castillo”. (SOLER, 1944, p. 266). 
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acreditado sob juramento, etc.; porém não cinge espada, nem empunha lança nem é cavaleiro." 

(SOLER, 1944, p. 266, tradução livre do autor)16. 

 

A OPOSIÇÃO NOBILIÁRQUICA CONTRA JAIME I 

O contexto no qual o rei Jaime permaneceu no Castelo de Monzón seria fortemente 

marcado pela disputa entre dois grupos nobiliárquicos: um deles favorável à regência do 

conde Sancho, cujo governo “[...] não foi outra coisa senão uma sucessão de conflitos e 

disputas de nobres [...] cuja última finalidade era de obter benefícios (fiscais, econômicos, 

concessão de honras) e privilégios específicos do grupo social ao qual pertenciam”. 

(UTRILLA UTRILLA, 2009, p. 206, tradução livre do autor)
17

. Dentre os nobres que o 

apoiavam estavam Dom Pedro Ahones, Dom Artorela, Dom Jimeno de Urrea, Dom Arnau 

Palacin, Dom Bernardo de Benavente e Dom Blasco Massa. Em contrapartida, o outro grupo 

estava representado por nobres que apoiavam o infante-abade Fernando em suas pretensões 

de domínio sobre o reino no período de menoridade do rei Jaime, sendo eles Dom Pedro 

Fernandez de Albarracin, Dom Rodrigo Lizana e Dom Blasco de Alagón. 

No exercício de seu cargo, o conde Sancho Raimundo insistiu nas pretensões territoriais 

sobre o Languedoc, com atenção especial às terras provençais, contrariando uma grande parcela 

da nobreza que visava uma política mais expressiva no interior da península (FERNÁNDEZ, 

1970).  

Deste modo, visando recuperar a soberania aragonesa sobre o condado de Toulouse, o 

conde Sancho empreendeu uma campanha militar contra as tropas de Simon de Montford em 13 

de setembro de 1217, culminando na morte do nobre francês e desencadeando a desaprovação da 

Santa Sé. 

Nesse mesmo ano, o grupo nobilárquico que fazia oposição ao conde Sancho retirou o 

rei do castelo de Monzón (FERNÁNDEZ, 1970) numa tentativa de neutralizar o poder do regente. 

Este, pressionado em diversas frentes, foi deposto seu cargo no ano de 1218, atitude que também 

fomentou o abandono definitivo das políticas ultrapirenaicas. Ao mesmo tempo foi declarada a 

maioridade do rei, que a partir de então passou a governar com a assistência de um conselho 

                                                   
16 “[...] de los privilegios inherentes a todos os nobles: exención de impuestos, fuero próprio, limitación de 

penas corporales, facultad de ser testigo y ser creído bajo juramento, etc.; pero ni ciñe espada, ni empuña lanza, 

ni es caballero.” (SOLER, 1944, p. 266). 

17 “[...] no fue otra cosa sino una sucesión de conflictos y banderías de nobles [...] cuya finalidad última era la de 

obtener beneficios (fiscales, económicos, concesión de honores) y privilegios específicos del grupo social al que 

pertenecían”. (UTRILLA UTRILLA, 2009, p. 206). 
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regencial nomeado pelo papa, constituídos pelos nobres Dom Jimeno Cornel, Dom Guilherme de 

Cervera, Dom Pedro Ahones e pelo arcebispo de Tarragona, Spargo. 

Apesar disso, 

Nem a renúncia do procurador Dom Sancho nem a designação do Conselho de 

regência puseram fim às rivalidades nobiliárquicas e às guerras privadas, que 

seguiram ensanguentando as terras da Coroa de Aragão durante mais dez anos, até 

1227. (BLEYE, 1958, p. 720-721, tradução livre do autor)
18

. 

Após a renúncia do conde Sancho, o grupo nobiliárquico que lhe fazia oposição 

começou a direcionar sua atenção a Jaime I, que recém tinha iniciado suas funções como rei, 

visando “[...] implantar um regime que limite a autoridade pessoal do rei com as opiniões de um 

Conselho.” (FERNÁNDEZ, 1970, p. 285, tradução livre do autor)19. 

Visando angariar aliados, Jaime I foi aconselhado a empreender laços matrimoniais com 

Leonor de Castela, uma das filhas do rei Afonso VIII, no ano de 1221, ato que solidificaria uma 

aliança com o Reino de Castela e traria o nascimento do seu primeiro filho, o infante Afonso, 

apesar do matrimônio ter sido anulado anos mais tarde com alegação de consanguinidade20. 

(FERNÁNDEZ, 1970). 

O grupo nobiliárquico que agora direcionava sua oposição ao rei estava constituído não 

só pelos antigos opositores do conde Sancho, mas também por nobres que outrora eram 

partidários de Jaime I, como Dom Guilherme de Montcada21, Dom Nuno Sanchez (filho do conde 

Sancho) e Dom Pedro Ahones.  

A oposição desta importante parcela da nobreza supramencionada chegou ao seu ponto 

nevrálgico quando o rei e sua esposa Leonor chegaram a ser aprisionados em Zaragoça, 

permanecendo “[...] nas mãos da liga nobiliária que pretendia sem rodeios o controle do reino e do 

rei” (GONZÁLEZ ANTÓN, 1977, p. 149, tradução livre do autor)22. 

Neste episódio cabe destacar também a presença de Pedro de Ahones, que num primeiro 

momento fazia parte do conselho regencial do rei, inclusive auxiliando-o em uma incursão militar 

que sufocou a revolta dos nobres Rodrigo Lizana e Fernández de Azagra em 1220, mas que agora 

se voltava contra Jaime I ao lado do infante-abade Fernando. 

                                                   
18 Ni la renuncia del procurador Don Sancho ni la designaión del Consejo de regência pusieron fin a las 

rivalidades nobiliarias y a las guerras privadas, que seguieron ensagrentando las tierras de La Corona de Aragón 

durante diez años más, esto és, hasta 1227. (BLEYE, 1958, p. 720-721). 

19 “[...] implantar um regime que limite a la autoridad personal del rey com las opiniones de um Consejo.” 

(FERNÁNDEZ, 1970, p. 285). 

20 O pedido de anulação foi feito à Igreja pelo próprio rei Jaime I em 1229 com alegação de consanguinidade, 

visto que eram bisnetos de Afonso VII de Castela.  

21 A linhagem dos Montcada figurava como uma das famílias nobres mais antigas do reino, congregando um 

grande patrimônio territorial além de gozar de grande prestígio juntos a seus pares e à Coroa. 

22 “[...] en manos de la liga nobiliaria que pretendía sin tapujos el control del reino y del rey” (GONZÁLEZ 

ANTÓN, 1977, p. 149). 
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O rei permaneceu sitiado na cidade de Zaragoça durante 3 semanas, período em que “[...] 

Guilherme de Montcada, Dom Fernando, Nuno Sánchez e seus mais íntimos começam a repartir 

as honras de Aragão segundo sua própria vontade.” (GONZÁLEZ ANTÓN, 1977, p. 149, 

tradução livre do autor)23. 

Após ceder à pressão dos nobres opositores, Jaime I, impulsionado pelo ímpeto de 

Reconquista com o qual havia sido educado pela Ordem dos Cavaleiros Templários, buscou 

retomar a luta contra os muçulmanos da península, o que também dispersaria a atenção dos nobres 

que lhe faziam oposição. 

Deste modo, visando à conquista de Valência, que se encontrava sob domínio 

muçulmano, Jaime I solicitou o auxilio militar de seus vassalos a partir da região de Teruel, ao sul 

do Reino de Aragão, no ano de 1226. Contudo, na data combinada para a reunião das tropas, 

apenas alguns nobres atenderam ao chamado do rei, demonstrando a condição enfraquecida de sua 

autoridade perante seus vassalos neste período inicial do seu reinado. 

Assim,  

O sítio de Valência não se realizou e como consequência Jaime estabeleceu uma 

trégua com seid Abu Seid, na qual este pagaria ao rei uma quinta parte das rendas de 

Valência e de Múrcia. Em troca, Jaime devia proteção a essa localidade e se limitava 

a não atacar a mesma. (VIANNA, 2009a, p. 36). 

Após este acordo de trégua com o governante muçulmano de Valência, Jaime I entrou 

novamente em choque com a nobreza do reino, desta vez especificamente com Pedro de Ahones, 

que se recusa a respeitar tal trégua em franca proposta de confrontar o rei, sendo que “[...] declara 

sua intenção de acometer de imediato e por sua conta uma série de ataques e pilhagens na 

fronteira muçulmana.” (GONZÁLEZ ANTÓN, 1977, p. 153, tradução livre do autor)24. Este ato 

levou a sua acusação por traição e ordem de prisão por parte do rei, sendo que a resistência do 

nobre culminou em sua morte pelas mãos dos cavaleiros reais em 1226. 

A morte de Pedro Ahones fomentou a sublevação dos seus partidários, incluindo o 

infante-abade Fernando, levando o rei a empreender campanhas de pacificação dos principais 

focos da revolta, que culminaram na imposição do Acordo de Alcalá em 1227, que previa 

[...] o perdão e o respeito mútuo entre o rei e os chefes rebeldes, devolução de 

cativos e fortalezas e lugares tomados, reparação e remissão de responsabilidade 

pelos danos e injúrias cometidas após a morte de Pedro Ahones pelo próprio rei ou 

por parte dos cavaleiros. A Dom Jaime se reconhece o direito de recuperar no prazo 

de 10 dias as posses que Ahones tinha em honra, porém lhe proíbe a apreensão de 

                                                   
23 “[...] Guillermo de Moncada, Don Fernando, Nuño Sáchez y sus más íntimos comienzan a repartir las honores 

de Aragón a su entero capricho.” (GONZÁLEZ ANTÓN, 1977, p. 149). 

24 “[...] declara su intención de acometer de inmediato y por su cuenta uma serie de ataques y pillajes em la 

frontera musulmana.” (GONZÁLEZ ANTÓN, 1977, p. 153). 
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qualquer outro bem e ordena que no mesmo prazo abone as quantias devidas a 

família, caso contrários os herdeiros podiam reter em suas mãos os lugares dados em 

fiança. (GONZÁLEZ ANTÓN, 1977, p. 161, tradução livre do autor). 

O Acordo de Alcalá representou um ponto-chave no reinado de Jaime I de Aragão ao 

estabelecer um fim definitivo às revoltas nobiliárquicas que inflamaram os primeiros anos do 

monarca aragonês, possibilitando a volta das atenções da coroa para a política externa do reino 

novamente, porém, desta vez direcionada ao leste, para o Mediterrâneo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em vista do que foi apresentado, podemos perceber que as relações estabelecidas entre a 

monarquia e nobreza no Reino de Aragão no contexto do reinado de Jaime I, as quais 

denominamos relações régio-nobiliárquicas, tiveram uma importância de primeira ordem no 

funcionamento do governo do jovem monarca, sendo que a forte oposição engendrada pela 

nobreza do reino abalou os alicerces do poder real nos anos iniciais do reinado de Jaime I, 

considerando que “[...] o poder régio apoia-se no nível da sua sociedade política, em vínculos 

pessoais [...]” (FERNANDES, 2005, p. 156). 

Deste modo, evidencia-se neste contexto do reinado de Jaime I a ampla importância do 

equilíbrio de poder entre a monarquia e a sociedade política que a cercava, fato este que explica as 

concessões que o rei dispenderia à nobreza nos anos seguintes a imposição do Tratado de Alcalá, 

especialmente no que tange aos anseios de expansão em direção ao Mediterrâneo para a ilha de 

Maiorca em 1229, demonstrando assim uma tentativa de aproximação com a sua sociedade 

política, visando fortalecer as bases de poder da monarquia para garantir o bom andamento do seu 

reinado nos próximos anos. 
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Resumo: Neste artigo pretendo expor os resultados parciais da pesquisa de mestrado  centrando o foco 

na importância das ações de beneficência relacionadas a saúde e educação na proteção e 

fortalecimento das sócias, no âmbito da “Sociedade Operária Beneficente 13 de Maio”, na cidade de 

Curitiba durante as décadas de 1940-1950. Apesar dessas ações de beneficência servirem tanto às 

sócias como aos sócios, analisarei como são registradas as solicitações de auxílio feito pelas sócia e 

quais benefícios que foram concedidos apenas às elas. Também se constitui como objetivo dessa 

pesquisa investigar como as ações das mulheres negras filiadas a S.O.B., por meio dos Grêmios 

femininos  Flor de Maio e Princesa Isabel, atuaram no fortalecimento da Sociedade Operária 

Beneficente 13 de Maio e na manutenção dos benefícios sociais ligados a saúde e educação tanto no 

âmbito interno à S.O.B. 13 de Maio25, quanto ações externas que serviram a população curitibana 

como um todo.   

Palavras chave: Agremiação de mulheres negras; Clubes Sociais Negros; Sociedade Operária 

Beneficente 13 de Maio; Curitiba. 

 

BREVE HISTÓRICO SOBRE A SOCIEDADE OPERÁRIA BENEFICENTE 13 DE MAIO 

A S.O.B. 13 de Maio foi fundada em Curitiba no dia seis de junho de 1888 por libertas/os 

com o objetivo de constituírem uma rede de apoio mútuo entre pessoas recém saídas da condição 

de escravizadas, que buscavam condições de vida digna por meio do trabalho honesto, cuidados 

com a saúde, acessar a educação e lazer. Essa rede de apoio criou no primeiro ano de fundação, 

uma escola primária noturna, para que as/os sócias/os pudessem iniciar-se nas primeiras letras e 

operações matemáticas básicas; organizou uma caixa de arrecadação por meio de mensalidades, 

para ofertar auxílios às sócias/os enfermas/os, auxiliar as famílias das/os sócias/os com as 

despesas do velório em caso de falecimento, e amparar as viúvas e herdeiros. A S.O.B. 13 de 

Maio também promovia bailes para o divertimento de suas/seus sócias/sócios adultas/os e matinês 

                                                   
25 S.O.B. 13 de Maio é a sigla de Sociedade Operária Beneficente 13 de Maio, na cidade de Curitiba, sigla que 

utilizarei ao longo do texto.  
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para as crianças, revertendo parte da arrecadação das festas a membros dessa ou de alguma outra 

Sociedade Operária Beneficente, por meio de ações de beneficência na área da saúde e educação. 

A S.O.B. 13 de Maio proporcionava uma ambiente familiar com uma rede de apoio e 

acolhimento.  

 

PRÉ-REQUISITOS PARA ASSOCIAR-SE A S.O.B. 

Para receber os benefícios sociais ligados a saúde e educação, a/o interessada/o deveria 

cumprir os critério estipulados pela diretoria da Sociedade Operária Beneficente 13 de Maio 

descrita em seu Estatuto26: “Art. 4 § 1. – Ter o proposto mais de 18 anos de idade e menos de 50 

anos, ter reconhecida moralidade, contanto que seja operário, artista ou de ocupação honesta 

notoriamente reconhecida” (ESTATUTO, 1929, fl.2), além da proposta conter a assinatura de 3 

sócios quites com o caixa social, pagar um valor de garantia e a mensalidade, não ter vícios, ter 

comportamento exemplar e estar gozando de “perfeita saúde.” (ESTATUTO, 1929, fl.2). 

O pré-requisito em relação à faixa etária era diferenciados para homens e mulheres: a 

idade mínima de 18 anos e máxima de 50 anos era uma exigência para os homens. O homem 

deveria ter completado a maior idade, apto, portanto,  para responder por seus atos, se 

comprometendo a seguir e respeitar o estatuto e regimento social sem causar danos a moralidade 

do ambiente, a idade máxima de 50 anos. Tanto a faixa etária, quanto  as testemunhas que 

assinariam a proposta da/o pretensa/o sócia/o obedeciam um critério de gênero. Às mulheres, era 

determinada uma faixa etária mais jovem do que a dos homens, tanto na idade mínima quanto na 

idade máxima; irei analisar esse dado no próximo item referente aos pré-requisitos específico às 

mulheres. 

Já os outros 5 pré-requisitos, referentes à moralidade reconhecida, emprego honesto, 

pagamento de garantia e mensalidade, não ter vícios e gozar de perfeita saúde, eram critérios 

gerais, independentes do gênero. Os 4 primeiros critérios deveriam ser permanentes e se 

relacionam entre si, dizendo respeito ao status de honra e respeito que a diretoria queria manter 

dentro e fora do recinto social. Já o último, “estar gozando de perfeita saúde”, não seria critério 

para excluir a/o sócia/o, mas para o acolher com o auxílio saúde, até sua recuperação; a S.O.B. 13 

de Maio não aceitaria um/a sócio/a que estivesse doente no momento de colocar sua proposta sob 

a averiguação da diretoria, por consistir em uma forma da diretoria evitar o contágio com doenças, 

                                                   
26  Apesar do Estatuto ter sido registrado em 9 de abril de 1929, época em que vigorava os Mil Réis (Rs), o 

documento ao qual referencio foi datilografado com as cifras do Cruzeiro Novo (NCr$) moeda que vigorou entre 

1967 à 1986. Mesmo passado três tipos de moeda: Mil réis (Rs), Cruzeiro (Cr$) e Cruzeiro Novo (NCr$), a 

maneira como os artigos e parágrafos do estatuto são citados no livro ata durante as décadas de 1940-1950, em 

sua maioria conferem com a versão a qual referencio, o que indica que o texto do Estatuto foi pouco modificado 

nesse período. A mudança das três moedas dificulta perceber os valores cobrados na mensalidade e pagos nos 

auxílios saúde e funeral.   
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proliferação de epidemias e aceitar sócias/os com doenças incuráveis. Caso a/o sócia/o tivesse ou 

contraísse uma moléstia incurável ou estivesse apto para exercer outra profissão, essa/e não 

receberia o auxílio saúde. ( ESTATUTO, 1929, fl.18-19) 

Na época, vícios como a embriaguez eram considerados problemas de polícia e não 

problemas médicos, que exigiam tratamento de saúde. A embriaguez e a arruaça por conta dela 

eram critério para expulsão, como previa o artigo 60, § único. Era uma forma desse grupo de 

pessoas negras afastar as possibilidades da polícia e da imprensa local reforçarem o estereótipo 

atribuído aos negros.         

 

PRÉ-REQUISITOS ESPECÍFICOS ÀS MULHERES: 

Para as mulheres acessarem os direitos sociais, elas não necessitavam ser sócias, bastando 

ter algum grau de parentesco com algum sócio cujas mensalidades estavam em dia; caso 

quisessem fazer parte do quadro associativo, necessitavam cumprir os 5 critérios sem 

condicionantes de gênero anteriormente citados. As candidatas deveriam estar cientes que não 

poderiam fazer parte da diretoria; e possuir idade compatível com a faixa etária estabelecida às 

mulheres no momento de encaminhar sua proposta de inscrição. 

Art. 4 § 2. - As mulheres e filhos dos associados, ou parentes poderão fazer parte do 

Clube, e gozarão de todos os favores, aqui estabelecidos, menos no que diz a 

respeito a parte activa dos trabalhos sociais e terem mais de 14 anos e menos de 45 

podendo frequentar os recreios e sessões magnas promovidos pelo Clube 

(ESTATUTO, 1929, fl.2) 

As mulheres poderiam fazer parte do quadro social mesmo se fossem menores de 18 anos, 

ou seja, em idade em que não poderiam responder legalmente por seus atos, desde que  sob a 

tutela de algum responsável; a faixa etária mínima e máxima das mulheres e filhos dos sócios era 

mais jovem do que a dos homens, sendo aceitas mulheres de até 45 anos, enquanto os homens 

poderiam ter 5 anos a mais, no momento de submeter a proposta a sócio. Os homens necessitavam 

apenas que três sócios quites com o caixa social assinassem sua proposta, atestando a veracidade 

das informações encaminhadas à diretoria do clube, enquanto as proposta de mulheres só seriam 

aceitas se autorizadas e assinadas “pelos seus maridos, pais, parentes, e irmãos, que façam parte 

do Clube” (ESTATUTO, 1929, fl.2). Era necessário que um homem da família se 

responsabilizasse pela entrada e presença dessas mulheres.  

Além dos pré-requisitos diferenciados as mulheres recebiam algumas restrições como não 

poder votar ou ser votada a um cargo da diretoria; “Art.34.§ Único - Todo o sócio tem direito de 

votar e ser votado exibindo o respectivo recibo pelo qual prove estar quite com o Clube, menos as 

senhoras de acordo com o disposto no §2 do artigo 3” (ESTATUTO, 1929, fl.17). Na versão do 
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estatuto a qual me refiro, não contém no art. 3 um parágrafo 2: isso é indício de que esse 

parágrafo foi registrado em 1929 e suprimido posteriormente, provavelmente após a conquista do 

voto feminino em 1932; mas, mesmo que o artigo que restringia tenha sido suprimido, o acesso 

das mulheres à diretoria não teria se constituído como uma prática em todas as gestões da diretoria 

e do Conselho Fiscal, ao longo das década de 1940-1950, não constando nenhum registro de sócia 

empossada em qualquer cargo da diretoria da S.O.B. 13 de Maio, neste período. 

Mesmo que as sócias não tenham ocupado nenhum cargo na diretoria durante o período 

analisado, por determinação do estatuto ou pelos costumes constituídos, não há qualquer artigo 

neste estatuto, ou no regimento do clube que estipule norma que regulasse a organização de 

Grêmios femininos. Através do livro ata de reuniões da S.O.B. 13 de Maio e dos  jornais 1º Diário 

da Tarde, O Dia e Correio do Paraná, é possível localizar a organização de atividades culturais 

como festas, excursões e ações de beneficência por parte das sócias que compunham o Grêmio 

Flor de Maio e o Grêmio Princesa Isabel desde a década de 1920, num período anterior à 

aprovação do Estatuto da S.O.B. 13 de Maio e da conquista do voto feminino.  

 

BENEFÍCIOS SOCIAIS OFERTADOS 

O Estatuto da S.O.B. 13 de Maio considerava, entre seus deveres: o auxílio saúde em caso 

de enfermidade; e o auxílio velório, em caso de falecimento, incluindo homenagens fúnebres 

acompanhando o corpo com passeata e “estandarte até a última moradia”, o jazigo da Sociedade 

Operária Beneficente 13 de Maio, no Cemitério Municipal de Curitiba. (ESTATUTO DA S.O.B., 

1929, fl.18).  

O auxílio-saúde e o auxílio-velório eram disponibilizados a todas/os sócias/os quites com 

o caixa social; centrarei o foco de minha análise nos casos em que as sócias, ou a família delas, 

requisitaram o auxílio para si próprias. No livro-ata de reuniões as sócias, geralmente, são 

descritas apresentando solicitações de auxílio-saúde; ou alguém de sua família informa seu 

falecimento, mas, por se tratar de um momento da perda para a família e para a Sociedade, o 1º 

Secretário tem a delicadeza de não registrar se a família solicitou ou não o auxílio velório.  

Através das reuniões deliberativas, é possível acessar o valor das mensalidades em relação 

ao valor dos auxílios prestados. Segue os valores na tabela abaixo: 
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PERÍODO MENSALIDADE AUX. SAÚDE AUX. VELÓRIO 

agosto de 1946 a 

fevereiro de 1950 

Cr$ 2,00 Cr$ 2,00 Cr$ 200,0027 

março de 1950 a 

agosto de 1956 

Cr$ 3,00 Cr$ 3,00 Cr$ 300,0028 

agosto de 1956 a 

... 

Cr$ 5,00 Cr$ 3,00 - 

5,00 

Cr$ 300,00 - 

500,0029 

 

Os auxílios fornecidos pela S.O.B. 13 de Maio eram fundamentais aos sócios e sócias, 

especialmente aqueles que trabalhavam com atividades informais. Os valores do auxílio saúde 

eram diários pagos semanalmente mediante comprovação de atestado médico. O auxílio velório 

era pago em parcela única. Embora a Constituição de 1934 previa assistência médica e licença 

gestante, somente em 1943, com a aprovação da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), se 

institui um salário mínimo de Cr$ 300,0030 aos trabalhadores em regime de trabalho formal; deste 

modo, as/os sócias/os da S.O.B. 13 de Maio puderam acessar maior estabilidade financeira e 

direitos trabalhistas mesmo quando estivessem impossibilitados para o trabalho por motivo de 

saúde, salientando a condição de que as/os trabalhadoras/res informais estavam em condições 

mais instáveis.  

Os auxílios-saúde eram autorizados após avaliação médica que, em alguns casos, 

realizava-se na presença de uma comissão composta por membros da diretoria, responsáveis por 

verificar o estado de saúde da pessoa solicitante do auxílio; dependendo da gravidade, a comissão 

deveria acompanhar o caso até o restabelecimento da/o solicitante, com a finalidade de evitar que 

as/os sócias/os fizessem uso indevido do auxílio. Assim, o trabalho de verificação poderia garantir 

que o auxílio fosse destinado a quem realmente estivesse necessitando. Certo dia, durante uma 

assembleia, os diretores decidem suspender o auxílio de uma sócia por suspeita de fraude: 

Em seguida foi tratado do caso da sócia Maria Muller, o snr. Presidente declarou que 

essa sócia já recebeu auxílio durante 3 meses e continua a pedir auxílio estando já 

restabelecida, como ele Presidente tomou conhecimento sendo que esta sócia fez 

uma viagem para fora desta capital sem estar para isto autorizada pelos seus médicos 

e não deu conhecimento a esta Sociedade, pondo em discussão este caso foi de 

                                                   
27 Livro ata de reunião fl.95. 

28 Livro ata de reunião fl.136 

29 A diretoria informou que aumentaria o valor dos auxílios assim que conseguisse saldar os gastos com a 

reforma do prédio social. Livro ata de reunião fl. 180. 

30 Disponível em: <<http://audtecgestao.com.br/capa.asp?infoid=1336>> 04 de jan de 2019.
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parecer do conselho que suspendesse o seu auxílio, visto a sócia estar restabelecida e 

ter contrariado os estatutos da Sociedade de acordo com o Artigo 52- parágrafo 2º 

dos mesmos estatutos, sendo aprovado (LIVRO ATA DE REUNIÃO, 09/08/1942, 

fl.43) 

O referido artigo determinava que a/o sócia/o que estivesse recebendo auxílio e fosse 

encontrada/o “no trabalho, na rua ou na taberna”, teria o auxílio suspenso; ainda segundo o art. 51, 

caso a/o sócia/o tivesse permissão médica para sair à rua, esta não poderia ultrapassar o horário 

das 18 horas; e o presidente da Sociedade deveria ser informado. Nessa época, o auxílio diário era 

2 mil réis; a título de comparação, o salário mínimo era 240 mil réis; e, nessa mesma época,  as/os 

trabalhadoras/res ainda não haviam conquistado o direito trabalhista de afastamento por motivos 

de saúde com remuneração salarial, o que ocorreria apenas meses após, quando Getúlio Vargas 

aprovara a  CLT.  

Através do estatuto, a Sociedade buscava estabelecer normas rígidas para atender o 

maior número possível de sócias/os, eliminando o risco do caixa da Sociedade sofrer danos, além 

de  selecionar pessoas de confiança dispostas a respeitar os princípios do estatuto, punindo 

qualquer ato de desobediência às normas de moralidade que colocassem em risco a reputação da 

S.O.B. 13 de Maio: em tais casos, cabiam punições conformes à  gravidade do delito, punindo-se 

os mais graves com a expulsão da Sociedade.   

Durante a década de 1940, as famílias de duas sócias anunciaram o falecimento das 

mesmas, e outras quatro solicitaram o auxílio-doença, tendo sido atendidas. 

O Snr. Ramom declarou isto é, leva ao conhecimento dos presentes a situação da 

sócia Snr.ª Dª Fé Mendes da Luz, dizendo que esta senhora recebeu de sua mão a 

quantia de 100,000 proveniente do auxílio a que teve direito quando enferma, e 

deixou de pagar sete meses de sua mensalidade, apesar do mesmo ter solicitado da 

mesma esta importância posta em discussão e aprovação esta parte foi ela aprovada, 

ficando ainda resolvido que o snr. Ramom Granha, solicitasse mais uma vez da Snr.ª 

Fé, o pagamento de suas mensalidades e se caso não fosse satisfeito este pagamento 

a Sociedade poderá eliminá-la do quadro social de conformidade com o parágrafo 5º 

do artigo 10 dos nossos Estatutos em vigor (LIVRO ATA DE REUNIÃO, 1940, 

fl.8-9) 

Segundo o art. 10, parágrafo 5, as/os sócias/os com mais de 3 meses de inadimplência 

seriam expulsas/os, perdendo seus direitos sociais mas, podendo ser remidas/os após 90 dias da 

quitação do débito. Já havia passado 4 meses do prazo final e a diretoria ainda estava 

considerando a condição da sócia Fé M. da Luz; não se evidencia, em consulta ao livro-ata, se a 

sócia recebera o auxílio enquanto estava com as mensalidades em atraso mas, segundo o estatuto, 

nenhum/a sócio/a com mensalidades em atraso poderia receber qualquer auxílio; neste caso, isso 

demonstraria que a diretoria flexibilizava a cobrança, em certas situações. Ao mesmo tempo que 

não poderia abrir precedentes para que outras/os sócias/os recebessem benefícios sem estar com 
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os débitos quites, não poderiam expulsar um/a sócio/a que havia contribuído anteriormente com a 

S.O.B. 13 de Maio em um momento de fragilidade financeira e de saúde.     

As ações de beneficência eram custeadas através do pagamento das mensalidades e da 

organização de festas, ao que o atraso no pagamento das mensalidades punha em risco o caixa 

social, implicando um posicionamento de cobrança da diretoria; em caso negativo, a/o sócia/o era 

excluída/o do quadro associativo e perdia seus direitos sociais. Nesse mesmo período, 5 sócias 

aparecem com as mensalidades em atraso, ao que apenas Fé Mendes da Luz conseguiu negociar 

sua dívida antes da expulsão, sendo as outras 4 excluídas do quadro social, com perda de seus 

direitos sociais, e as remissões de 3 delas ocorreram somente após quitação do débito: uma delas 

foi remidas após o falecimento, a diretoria perdou a dívida e restitui os direitos sociais de 

Catharina de Souza, como forma de prestar uma última homenagem, com todas as honrarias 

possíveis, sendo enterrada no jazigo da S.O.B. 13 de Maio.   

Em primeiro lugar foi tratado do caso da sócia Maria das Dores Alves, que tinha 

solicitado auxílio desta sociedade por se achar enferma, tendo sido visitada pelo 

Conselho Fiscal, e ter sido encontrada em sua residência, posto em discussão o 

Conselho foi de opinião pagar somente 15 dias de auxílio para a referida sócia 

(LIVRO ATA DE REUNIÃO, 13/03/1949, fl.123) 

Consta um único caso de auxílio-aposentadoria. 

O requerimento da sócia Januária Maria da Conceição, no qual ela pede auxílio a 

esta sociedade, por não poder trabalhar em vista da sua idade avançada posta em 

discussão, a Assembleia concedeu-lhe uma pensão mensal de trinta cruzeiros 

mensais, (30,00) enquanto tiver vida, por se tratar do seu estado de velhice, a 

referida associada, já foi socorrida por esta Sociedade, durante seis meses de 

conformidade com os nossos Estatutos em vigor (LIVRO ATA DE REUNIÃO, 

13/05/1947, fl. 109) 

Esse é o único caso em que a diretoria provê uma aposentadoria a uma sócia; isso 

demonstra que a diretoria queria amparar as mulheres mais velhas que contribuíram com a 

Sociedade ao longo da vida e, neste momento, não poderiam ficar desamparadas; mesmo não 

havendo nenhum artigo no estatuto sobre a possibilidade de requerer uma aposentadoria, a 

diretoria de comum acordo entende por bem, disponibilizar um auxílio a uma pessoa em idade 

considerada avançada para continuar trabalhando, não há referência a idade de Januária. Nesse 

único caso de aposentadoria, é percebido que o auxílio foi dado a uma mulher, evidenciando que a 

diretoria compreendia que ela estava em maior fragilidade econômica do que outras/os sócias/os. 

De acordo com o Código Civil de 1916, a mulher só poderia trabalhar fora do lar com autorização 

do marido e o salário dela, como outros bens herdados, seriam de responsabilidade do marido 

(quando essa fosse casada); ou do pai ou irmãos, quando solteira. Não sabemos se essa sócia tinha 

https://sehufpr.wixsite.com/2018


110 O fazer historiográfico na contemporaneidade 
 

I SEH – Seminário de Estudos Históricos da Universidade Federal do Paraná (UFPR) 
30 de Outubro de 2018 a 01 de Novembro de 2018 – Curitiba 

https://sehufpr.wixsite.com/2018 

 

carteira assinada, mas percebe-se que ela trabalhava (seja no mercado de trabalho formal ou 

informal) e, no momento, estava inapta por conta da avançada idade.  

A artigo do estatuto que mais se assemelha a condição da sócia Januária Maria da 

Conceição é o: “Art. 37. § 1. - Todo o sócio que tenha sido auxiliado durante 6 meses 

consecutivos o Clube, fornecerá um auxílio de 15$00, mensal desde que seja provado que o 

enfermo se acha impossibilitado de qualquer outro meio de vida” (ESTATUTO, 1929, fl.18) 

Provavelmente a sócia já teria recorrido a esse artigo, o trecho acima transcrito, informa que a 

sócia já havia sido auxiliada por 6 meses consecutivos na quantia de Cr$ 15,00; é interessante 

perceber que por não se tratar de uma idosa a diretoria resolve dobrar o valor do auxílio (Cr$ 

30,00) e torná-o vitalício.   

Mais do que ser beneficiadas com os auxílios saúde e velório, as sócias ajudavam a manter 

esses auxílios por meio do pagamento de mensalidade, organização de festas,  excursões e outras 

ações. O encaminhamento de propostas de ações aparece de maneira coletiva, através das 

agremiações de mulheres, representadas por suas diretoras. Quando as sócias solicitam auxílio, 

não são identificadas como integrante de alguma agremiação, sendo apenas suas diretoras 

identificadas como tal, ao enviar uma proposta de ação. Das 11 sócias citadas no livro ata, durante 

o período analisado,  apenas duas posso afirmar que faziam parte da agremiação de mulheres a 

presidente do Grêmio Operário Flor de Maio, Adelaide de Souza Paula Rosa, além da oradora 

Maria de Souza Paula Rosa, provavelmente mãe e filha, ou irmãs (ou algum grau de parentesco 

bem próximos, a julgar pelo mesmo sobrenome). O livro ata não deixa explícito se tornar-se sócia 

da S.O.B. 13 de Maio significava, automaticamente, ser filiada alguma das agremiações de 

mulheres. Assim, os auxílios e as ações de beneficência constam geralmente em nome da S.O.B. 

13 de Maio e não como ação específica das agremiações femininas.   

 

BENEFÍCIOS SOCIAIS ESPECÍFICOS ÀS SÓCIAS:  

Ainda que as sócias tivessem direito ao auxílio enfermidade, o estatuto não previa  

qualquer tipo de auxílio durante a gestação ou parto; sem nenhuma delicadeza, o estatuto 

explicita: “Art. 39. - Para as sócias os partos (sic) não é considerado doença caso sobrevenha 

algum incidente.” (ESTATUTO DA S.O.B., 1929, fl.19) 

Por mais que a S.O.B. 13 de Maio tivesse o intuito de oferecer apoio as/os associadas/os, 

existiam algumas limitações quanto ao entendimento das necessidades das mulheres, o que  pode 

ser um dos motivos pelos quais as sócias constituíram agremiações; parte do lucro das festas 

organizadas pelas diretoras permanecia sob administração das mesmas, ao que podemos supor que 

esse dinheiro era utilizado para socorrer demandas femininas, entre elas a gestação e o parto.  
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O art.37 do Estatuto previa que as/os sócias deveriam apresentar atestado de saúde médica 

para justificar o recebimento de auxílio; contudo, as parteiras não emitiam atestados, somente os 

médicos estavam autorizados a fazê-lo. Segundo Martins (2005), a obstetrícia estava se firmando 

no século XIX, na Europa, como campo de estudo do conhecimento científico; mesmo assim, na 

prática, ainda era difícil às mulheres optar por um parto hospitalar com médicos, por uma questão 

moral: estariam aos cuidados de um homem em vez de uma parteira mulher; mesmo entre os 

médicos, não havia consenso de que a gravidez e o parto necessitassem acompanhamento médico 

específico, a gestação ainda era considerado algo simples para ser resolvido entre mulheres 

(gestante/parturiente e parteira).  

Formalmente as sócias, como as demais brasileiras, só conquistaram o salário 

maternidade por meio da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), para quem tinha empregos 

formais com carteira assinada, ao que devo considerar, como variável de investigação, que havia 

sócias trabalhando no mercado informal. 

   A garantia do salário maternidade às mulheres fazia parte do governo do Estado Novo 

de incentivo ao crescimento populacional, de uma política paternalista que considerava que a mãe 

e as crianças necessitavam cuidados especiais quanto a saúde e educação. As organizações de 

mulheres da cidade de Curitiba estabeleciam redes de contatos para a promoção de ações 

filantrópicas de benemerência em favor da maternidade e das crianças pobres. 

Desde o século XIX, a S.O.B. 13 de Maio incluiu uma pensão às viúvas em seu 

regimento, benefício  solicitado pelas sócias até, pelo menos, meados do século XX. Essa 

proteção às viúvas reforça o costume patriarcal de que cabia ao homem o sustento da família, 

mesmo que a esposa trabalhasse: a renda da mesma seria apenas um adicional para a família; a 

morte do marido e pai de família comprometeria a renda familiar, esse tipo de auxílio era 

específico para socorrer as esposas e filhos; o homem não poderia se beneficiar dele caso a esposa 

falecesse, mesmo que a morte da esposa significasse um adulto a menos trabalhando. O regimento 

assegurava uma “Caixa de Socorro” para viúvas, filhos ou herdeiros e, quando o sócio falecia, a 

S.O.B.13 de Maio pagava aos herdeiros o valor de NCr$ 100,00 (cem Cruzeiros Novos), 

demonstrando uma preocupação com a vulnerabilidade das famílias após a morte do sócio. A 

Caixa de Socorro aos herdeiros era mantida através do pagamento de NCr$ 1.50 mensais, sendo 

NCr$ 1,00 à Caixa Beneficência e 0,50, para fazer os fundos da Caixa de Socorro.  

  

AÇÕES DE BENEFICÊNCIA NA ÁREA DA EDUCAÇÃO 

De acordo com o Estatuto da S.O.B. 13 de Maio, mesmo alfabetizadas,  as mulheres não 

poderiam votar ou ser votadas para cargos da diretoria, enquanto homens analfabetos poderiam 
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votar, mas sem poder lançar candidatura tampouco ser eleitos: “Art. 9 § Único - Todo sócio que 

não souber ler nem escrever poderá votar, porém não ser votado” (ESTATUTO, 1929, fl. 6). Para 

assumir cargos na diretoria, era necessário que o sócio pudesse ler as propostas dos sócios para 

decidir em assembleia se preenchia os pré-requisitos, além de, entre outras atribuições, escrever a 

ata de reunião, ler a ata anterior e aprová-la realizando eventuais  alterações necessárias, 

reformular o estatuto, escrever e datilografar, anotar o movimento do caixa social, averiguar a 

cobrança de mensalidade, verificar o atestado médico, anotar os auxílios (saúde, velório, 

aposentadoria), elaborar as fichas de inscrição das/os sócias/os, enviar requerimentos às 

autoridades locais, enviar convites para festas às diretorias de outras Sociedades Co-irmãs.   

Essa restrição, ao mesmo tempo que limitava o acesso a cargos da diretoria, poderia 

instigar os sócios a aprender a ler e escrever para assumi-los, além de mudar de profissão ou 

almejar uma promoção profissional. A alfabetização poderia ser vista como um modo de romper 

uma barreira de informação, social e econômica. 

O Sn. Presidente apresentou os Diretores uma circular enviada da Secretaria de 

Educação e Cultura, que dá instrução sobre as subvenções da Sociedade Operária 

Beneficente do Paraná concedidas pelo Governo do mesmo Estado, em virtude deste 

documento o snr. Presidente nomeou uma comissão composta dos Ser. João Pereira 

dos Santos 1º Secretario, Roque Moreira Camargo 1º tesoureiro e Agenor Araujo 

Vieira (LIVRO ATA DE REUNIÃO, 06/08/1949, fl.129-130) 

Notícia do jornal O Dia sobre a subvenção de Cr$ 12$000,00 encaminhada à S.O.B. pelo 

o governo do Estado do Paraná. Para auxiliar os sócios analfabetos, desejosos de se iniciarem na 

primeiras letras, a sociedade mantinha uma escola primária que funcionava no período noturno, 

desde sua fundação ainda no século XIX, requerendo, para isso, auxílio ao governo do Estado. A 

consulta às fontes, no âmbito desta investigação, ainda não pode  precisar em qual período a 

escola esteve em funcionamento, o número de alunos, frequência índice de aprovação e o gênero 

das/os frequentadoras/es e aprovadas/os.  

 

AÇÕES DE BENEFICÊNCIA EXTERNAS A SOCIEDADE OPERÁRIA BENEFICENTE 

13 DE MAIO  

Além da escola primária para adultos, a S.O.B. 13 de Maio, numa ação em parceria com a  

Sociedade Protetora dos Operários e o Governo do Estado do Paraná, fundou uma creche na sede 

daquela Sociedade co-irmã. 

Em seguida o Snr. Presidente comunicou aos presente que o governo do Estado 

estava organizando em todos os setores da Capital diversas Creches para o 

internamento de filhos de sócios das Sociedades Operárias sendo que neste setor foi 

organizada uma Creche na Sociedade Protetora dos Operários Alto São Francisco, 

que esta Sociedade Operária 13 de Maio está encarregada para colaborar com aquela 
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Sociedade no sentido de fazer ver aos sócios desta Sociedade que quiserem gozar 

deste benefício.”... Falou o Snr. Lucio Freitas que esclareceu aos presentes as 

finalidades destas creches e que somente serão aceitas crianças de um a cinco anos 

(LIVRO ATA DE REUNIÃO, 13/03/1949, fl.123-124) 

Essa ação não beneficiaria apenas as/os sócias/os da S.O.B. 13 de Maio mas, também, 

membros da Sociedade Protetora dos Operários.  

Outra ação da S.O.B que beneficiava outras instituições era o hábito de ceder os salões do 

clube para realização de ações de beneficência, contribuindo com pessoas que não eram sócias.  

Art. 47. - Os salões do Clube, serão cedido (sic) gratuitamente para todas as festas 

literárias, cívicas, beneficentes, ou outra qualquer reunião útil a juízo da Diretoria ou 

a requerimento de 6 sócios quites ficando as despesas sobre suas responsabilidades 

(ESTATUTO, 1929, fl.20) 

No ano de 1944, a diretoria informou que as festas não estavam revertendo lucro 

suficiente à  S.O.B. 13 de Maio, que estava com dificuldades financeiras para saldar seus 

compromissos sociais; mesmo assim, a diretoria da S.O.B. organizou uma festa em benefício do 

Hospital da Cruz Vermelha. 

Consta da leitura de uma cópia do ofício que acompanhou a remessa de Cr.$ 20 500 

enviado a Cruz Vermelha desta Capital, resultado líquido de um baile que esta 

Sociedade levou a efeito no dia 24 de setembro, em benefício daquela instituição de 

caridade em cuja a cópia o Snr. Tesoureiro da mesma, lançou o recebimento da 

referida importância (LIVRO ATA DE REUNIÃO, 03/10/1944, fl. 63) 

Provavelmente, os bailes realizados na Sociedade apresentavam lucros maiores que Cr$ 

20.500 e o caixa da Sociedade, frequentemente, tinha um saldo positivo; mas, durante o ano de 

1944, a Sociedade estava enfrentando uma crise financeira. Essa quantia foi enviada 

especificamente para a Escola de Enfermeiras do Hospital da Cruz Vermelha. Em outra 

oportunidade, realizou festas em benefício da Sociedade de Socorro aos Necessitados e da 

Sociedade de Assistência aos Lázaros:o caso desta última, além de um baile, a S.O.B. 13 de Maio 

se comprometeu em fazer uma lista de arrecadação entre os sócios e os membros das Sociedades 

Co-irmãs.  

As 21 horas o Sr. Presidente da por aberta a Secção Um Oficio recebido da Liga 

Paranaense de Combate ao Câncer, ficou esta diretoria de acordo em abrir uma lista 

para que seja assinada pelos Directores e associados (LIVRO ATA, 1953, fl ) 

09/05/1953 (5329)   

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Nem todas as ações de beneficência estavam estipuladas no estatuto. Pelo estatuto e livro 

ata, é possível perceber que havia benefícios sociais concedido somente às sócias. Além das ações 
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de beneficência no âmbito da S.O.B. 13 de Maio, mobilizadas tanto pelas diretorias masculina 

quanto pelas femininas, é perceptível que ambas as diretorias contribuíam com instituições de 

caridade de Curitiba e promoviam, através da rede de contato tecido com as Sociedades Operárias 

Co-irmãs e agremiações femininas, políticas públicas como a creche na sede da Sociedade 

Protetora dos Operários. 

Para receber o auxílio, a/o sócia/o deveria ter mais de 6 meses de contribuição com a 

Sociedade, ter as mensalidades quitadas, apresentar atestado médico comprovando sua 

enfermidade ao presidente do clube. 
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RESUMO: Para além de suas prerrogativas jurídicas, o estatuto de cidadão romano conservava 

importantes atribuições políticas e culturais para o seu detentor. Esperava-se que, de forma geral, todo 

cidadão romano defendesse militarmente seu espaço, contribuísse para o fisco e que tomasse 

posicionamento nos assuntos públicos de sua coletividade, ou seja, participando da política e dos 

cultos tradicionais. Desse modo, O ano de 212 d.C. se mostra enquanto um importante acontecimento 

para a história do mundo romano, já que a partir da promulgação da Constitutio Antoniniana, feita 

pelo então imperador Marco Aurélio Antonino Caracala, todo habitante livre do Império, com exceção 

dos dediticii, tornou-se um cidadão romano. Com as fortes instabilidades ocorridas ao longo de seu 

governo, Caracala buscou outras formas, que não pelo uso exclusivo da força, de legitimar seu 

governo. Os imperadores romanos precisavam constantemente divulgar suas imagens, já que não 

podiam se fazer presentes em todos os cantos de seus domínios. Sob a ótica da Nova História Política 

e das práticas ligadas ao Culto Imperial, buscamos atentar para o imaginário e para as simbologias 

presentes na política romana e sua vinculação com o poder e a legitimidade do imperador. Para isso, 

analisamos as obras História de Roma, de Dion Cássio, e A História do Império Romano depois de 

Marco Aurélio, de Herodiano, buscando nelas as principais evidências para nossos estudos. 

Simultaneamente, partindo das reflexões tecidas por Reinhart Koselleck e Michel de Certeau, 

atentamos para as principais interpretações historiográficas elaboradas sobre o tema, pois muitos 

desses estudos acabam por se desenvolver a partir de conceitos e concepções modernas, de modo que 

ajudam a perpetuar duradouros paradigmas dentro dos estudos clássicos e tardo-antigos. 

 

Palavras-chave: Culto Imperial; Cidadania; Império Romano Tardio. 

 

ABSTRACT: Beyond its legal prerogatives, the Roman citizen status retained important political and 

cultural atributions for its holders. In general, every roman citizen should militarly defend his space, 

contribute to the tresury and take position in the public matters of his city, specially in politics and 

traditional cults. Therefore, the year of 212 CE represents an important date to the history of the 

Roman world, with the promulgation of the Constitutio Antoniniana, made by the roman emperor 

Marcus Aurelius Antoninus “Caracalla”. From this date onwards, every free inhabitant of the Roman 

Empire became a Roman citizen, with the only exception of the dediticii. Facing huge instabilities 

under his administration, Caracalla could not rely exclusively on his fellow soldiers, thus he sought for 

other ways to legitimize his government. Because of their huge domains, roman emperors had to 

constantly disclose their images. Under the frame of the New Political History and the practices 

associeted with the Imperial Cult, we seek to investigate the presence of symbolic elements in Roman 

politics and its use to legitimize the emperor’s power. On the one hand, to acomphish this task, we 

analyzed the literaty works of the roman historians Cassius Dio and Herodian – Roman History and 

The History of the Empire from the Death of Marcus, respectively. On the other hand, to examine the 

main historiographycal works about this subjetc, we recoverd some ideas of Reinhart Koselleck and 
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Michel de Certeau, since most of the these studies have been developed over modern concepts, 

perpetuating long lasting paradigms in Classical and Late Antiquity studies. 

 

Key words: Citizenship; Imperial Cult; Roman Empire. 

 

INTRODUÇÃO: 

Uma das características mais importantes do conceito de cidadania no mundo romano é a 

sua dimensão coletiva. Na Roma Antiga, o conjunto de cidadãos formava a civitas. O conceito 

latino de civitas, no entanto, possuía uma dupla significância, de modo que esse mesmo termo era 

utilizado para definir tanto “cidadania” quanto “cidade” (ANDO, 2012, p. 79). Em outras 

palavras: o conjunto de cidadãos definia, ao mesmo tempo, as relações interpessoais que eram 

estabelecidas nessa coletividade e o espaço no qual essas relações se manifestavam. 

Por estar presente em boa parte da história romana, a cidadania demanda alguns 

cuidados contextuais. Poderíamos pensar que um cidadão romano que viveu no século II a.C., 

durante a República, é substancialmente igual a outro cidadão romano que viveu no século III 

d.C., já sob a forma política do Império? Mesmo que existam diversas semelhanças, a cidadania 

não pode ser interpretada enquanto um conceito estático e homogêneo, que permanece inalterado 

ao longo da história. Assim como outros elementos do mundo romano, a cidadania também passa 

por importantes mudanças e ressignificâncias com o decorrer do tempo. Como bem destaca Myles 

Lavan, a concessão da cidadania romana esteve amplamente relacionada com expansão 

hegemônica de Roma sobre a Bacia do Mediterrâneo desde o século IV a.C., funcionando como 

uma importante ferramenta política para a administração de novos territórios (LAVAN, 2018, p. 

22). 

As formas e os interesses pelos quais a cidadania romana fora concedida a outros povos 

precisa passar por esse mesmo conjunto de questionamentos. Ao promulgar a Constitutio 

Antoniniana, no ano de 212, que garantiu para todos os habitantes livres do Império  a cidadania 

romana – com exceção dos dediticii31 –, o então imperador Marco Aurélio Antonino “Caracala” 

muito provavelmente tinha interesses e motivações diferentes das concessões que foram feitas ao 

longo da República ainda no século IV a.C., por exemplo. O mundo romano do século IV a.C. e o 

mundo romano do século III d.C. encontravam-se em situações muito distintas para pensarmos 

que a concessão da cidadania tenha seguido uma lógica inexorável. É preciso, portanto, ter em 

mente que essas concessões encontravam-se inseridas nas singularidades de seu tempo (Ibidem, p. 

43). 

                                                   
31 De acordo com Frighetto (2012, p. 64), os “dediticii” seriam indivíduos considerados “bárbaros” pelos 

romanos que viviam nas regiões de fronteira do Império Romano e atuavam na condição de auxiliares das 

legiões do exército. 
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Em vista dessas considerações, a partir da cidadania podemos refletir sobre como os 

romanos se viam no mundo, em relação a si mesmos, em relação ao espaço em que ocupavam e 

em relação aos demais povos com os quais mantinham contato. Desse modo, conforme destaca 

Ralph Mathinsen, a cidadania pode interpretada para além de seus princípios jurídicos 

previamente definidos, podendo ser trabalhada a partir das relações estabelecidas entre diferentes 

sujeitos de diferentes sociedades (MATHINSEN, 2013, p. 1011). No que refere ao mundo 

romano, essa interlocução de diferentes sujeitos a partir da concessão da cidadania romana pode 

nos oferecer condições para repensarmos o nosso próprio presente. 

Por mais que o distanciamento temporal e geográfico sejam barreiras difíceis de serem 

transpostas, as reflexões tecidas a partir da História Antiga não se encontram descoladas do nosso 

próprio tempo. Pensar que podemos retirar desse passado respostas e soluções que podem ser 

prontamente aplicadas aos nossos problemas seria, no mínimo, anacrônico e teleológico. Contudo, 

os estudos feitos a partir da Antiguidade podem nos oferecer algo tão importante quanto uma 

resposta ou uma solução, eles podem nos oferecer uma perspectiva. Uma forma diferente de ver e 

analisar um mesmo problema. Respeitando e tendo em mente as diferenças entre o nosso presente 

e o passado romano, podemos recuperar as relações entre diferentes povos no contexto da 

Antiguidade Tardia e utilizá-los enquanto uma inspiração para repensarmos as próprias relações 

humanas que conservamos e construímos no agora. Mathinsen destaca, por exemplo, que o 

Império Romano tardio é um excelente campo de pesquisa para aqueles que buscam compreender 

e analisar melhor a interlocução entre cidadania, etnicidade e identidade (Ibidem, p. 1012). 

De forma geral, segundo o historiador francês Claude Nicolet (1992, p. 27), podemos 

traçar três principais atribuições ligadas a um cidadão romano. Em primeiro lugar, os cidadãos 

romanos deveriam atuar nas legiões do exército, pois se esperava que eles defendessem o seu 

espaço. Em segundo lugar, os cidadãos deveriam contribuir com tributos, pagando os impostos 

necessários para a manutenção dos espaços e das instituições coletivas. E em terceiro e último 

lugar, era esperado que os cidadãos atuassem na vida pública de suas cidades, seja ocupando 

cargos políticos e administrativos quando necessário ou realizando os cultos às divindades. 

Tendo em vista essas observações, por mais que as motivações que levaram à 

promulgação da Constitutio Antoniniana permaneçam obscuras para nós, é evidente que, de 

alguma forma, esse acontecimento pode ter impactado de forma significativa o Império Romano. 

Desse modo, buscamos trabalhar com os aspectos do Édito de Caracala – como também ficou 

conhecido – que podem estar relacionados com a política administrativa do Império Romano, 

especialmente no que se refere às relações que os romanos estabeleciam com os demais povos que 

habitavam esse mesmo espaço. 
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Nosso primeiro objetivo, portanto, seria justamente o de atentar para as relações de poder 

que se davam entre Roma e suas províncias a partir da concessão da cidadania romana. A partir 

dessa formulação, podemos pensar em algumas estratégias da administração romana para manter 

e preservar esses povos e territórios sob os seus domínios. 

Ao pensarmos sobre o poder na Antiguidade Tardia, é preciso que tenhamos em mente a 

conexão existente entre as práticas que elevavam determinado indivíduo a uma condição de poder 

dentro do espaço de sua coletividade, com a elaboração teórica que caracteriza um modelo que 

esses sujeitos detentores do poder deveriam seguir em uma busca idealizada pelo consenso e pela 

concórdia (FRIGHETTO, 2014, pp. 17-18). Desse modo, em nosso segundo objetivo temos o 

intuito de trabalhar com a linguagem simbólica presente no poder e na política romana e sua 

relação com o conceito de cidadania. 

Indo de encontro aos dois primeiros, nosso terceiro objetivo é de contribuir com a 

desconstrução da interpretação historiográfica que classifica os governos de Septímio Severo e 

seu filho, Caracala, enquanto responsáveis pela abertura de um período de crise e decadência do 

Império Romano. Apesar das críticas recentes, o conceito de “Monarquia Militar” ainda se 

encontra presente em muitos trabalhos históricos sobre as temáticas relacionadas aos primeiros 

imperadores Severos.  

Nosso recorte cronológico será entre os anos de 193 e de 217, respectivamente as datas 

de início e fim dos governos dos imperadores Septímio Severo e Caracala. O motivo dessa 

escolha é que Caracala se coloca enquanto um continuador do governo de seu pai, de modo que, 

muitas vezes, precisamos desse recorte um pouco maior para entender alguns elementos mais 

específicos. Com relação ao recorte espacial, não nos debruçamos sobre nenhuma região do 

Império Romano em específico, pois nossos objetivos se dão a partir de um trabalho com os 

discursos políticos e suas manifestações simbólicas nas relações de poder. Com relação as fontes, 

para além da própria Constitutio Antoniniana – presente no Papiro Gießen 40 –, utilizamos partes 

das obras História de Roma e História do Império Romano depois de Marco Aurélio, de Dion 

Cássio e Herodiano, respectivamente. 

 

METODOLOGIA: 

Por se encontrar em um estado extremamente fragmentário, o Papiro Gießen 40 conserva 

apenas algumas poucas linhas do Édito de Caracala, de modo que perdemos uma parte 

considerável – senão a maioria – de seu conteúdo. As fontes literárias, em igual medida, 

apresentam poucas informações sobre a promulgação feita por Caracala. Dion Cássio, por 

exemplo, chega a citá-la apenas em um curto excerto de sua obra. Algo que sequer chega a 
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acontecer na obra de Herodiano. Tendo em mente essas dificuldades de localizar os rastros da 

Constitutio Antoniniana ao longo da história, julgamos necessário procurar outras perspectivas 

para abordá-la historicamente. 

Ao colocar o Édito de Caracala em diálogo com outros conceitos importantes para o 

mundo romano, acreditamos que temos uma maior possibilidade tanto de compreender melhor o 

acontecimento em si quanto o contexto que o cerca. O conceito em questão, seria o de culto 

imperial. Contudo, antes de nos debruçarmos sobre ele, é necessário ressaltar que se trata de um 

conceitos historiográfico, ou seja, é uma terminologia que não pode ser propriamente encontrada 

nas fontes, já que é pensada e elaborada pelos historiadores contemporâneos a partir de suas 

interpretações de um determinado conjunto de acontecimentos. 

Dito isso, atualmente, o culto imperial é compreendido pela maioria dos historiadores 

enquanto um conjunto de manifestações culturais que, expressas a partir de variadas 

práticas e rituais, introduzem os imperadores e suas famílias em uma esfera divina 

(HERNÁNDEZ, 2014, p. 183). É preciso, contudo, que tenhamos alguns cuidados, já que a 

própria nomenclatura utilizada unifica um conjunto diverso de manifestações políticas e 

religiosas, como explica a historiadora Carmen Alarcón Hernández, de modo que não podemos 

considerar o culto imperial enquanto um fenômeno de práticas unitárias (Ibidem, p. 185). Segundo 

Woolf, “não havia um único culto aos imperadores que abrangesse todo o império. Cada 

comunidade encontrava o próprio meio de indicar a proximidade dele com os céus” (WOOLF, 

2017, p. 170). 

O que torna, contudo, a interlocução do culto imperial com a Constitutio Antoniniana 

interessante para nós, é que ambos compartilham dos mesmos agentes e dos mesmos espaços: os 

cidadãos e as cidades, respectivamente. Sendo assim, os debates levantado pela Nova História 

Política podem contribuir muito para as nossas análises que buscam os elementos simbólicos 

presentes nas fontes. Amplamente influenciada pela Sociologia e pela Antropologia, as 

interpretações políticas no história buscam adentrar o imaginário, resgatar e lidar com os mitos, 

ritos e símbolos que as sociedades deixaram para nós e que antes eram postos de lado (RIBEIRO, 

1994, p. 100). De forma similar, o medievalista francês Georges Duby discorre o seguinte: 

Com efeito, para compreender a ordenação das sociedades humanas e para discernir 

as forças que as fazem evoluir, é importante dedicar uma igual atenção aos 

fenômenos mentais, cuja intervenção é tão determinante quanto a dos fenômenos 

econômicos e demográficos. Pois não é em função de sua condição verdadeira, mas 

da imagem que constroem e que nunca fornece o reflexo fiel, que os homens pautam 

sua conduta. Eles se esforçam para com modelos de comportamento que são produto 

de uma cultura e que mais ou menos se ajustam, no decorrer da história, às realidade 

materiais (DUBY, 1995, pp. 130-131). 
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De acordo com o historiador francês Serge Berstein, a cultura posta em diálogo com 

política pode nos oferecer importantes ferramentas para desvendar e explicar importantes 

condutas humanas ao longo da história, sendo elas individuais ou coletivas (BERSTEIN, 1998, p. 

349). Portanto, em nossa busca por compreender melhor a política exercida no mundo romano, 

vamos nos debruçar sobre os elementos simbólicos que compunham a essa linguagem e 

legitimavam a sua prática. 

Um segundo ponto importante para análise das fontes é a contextualização das fontes e 

de seus autores, já que as lentes utilizadas pelos historiadores romanos utilizavam para ler os 

acontecimentos do passado seguiam um determinado conjunto de pressupostos que não é o 

mesmo que o nosso atualmente. Woolf, neste caso, aponta que as narrativas históricas da Roma 

Antiga seguiam uma tradição grega, ou seja, buscavam, por via de regra, explicar os sucessos e os 

fracassos dos homens públicos a partir das virtudes e dos vícios desses indivíduos (WOOLF, 

2017, pp. 156-157). 

É interessante tecermos essas considerações ao entrarmos em contato com a 

historiografia recente, pois a História Antiga foi e, de certa maneira, ainda vem sendo muito 

interpretada a partir de uma determinada forma muito específica de se pensar a história e o 

passado. Por razões e interesses muito específicos, a Antiguidade acabou sendo considerada 

enquanto um importante passado para legitimar alguns acontecimentos no presente. O historiador 

alemão Reinhart Koselleck, nesse sentido, atenta para a “processualização” da ciência histórica a 

partir de meados do século XVIII e como isso conferiu à Antiguidade um sentido que não seria 

propriamente o seu e que pode nos dizer, muitas vezes, mais sobre o contexto de produção desse 

pensamento do que sobre o objeto pensado (KOSELLECK, 2013, p. 119-120). Segundo 

Koselleck, o passado humano, então, foi reorganizado sob esse coletivo- singular, de modo que 

todas as histórias teriam reorganizadas em uma “História Universal” que apontava o caminho do 

progresso (Ibidem, pp. 180-181) De acordo com Marcelo Jasmin, 

(...) essa “singularização” semântica da História, que expressa a inclusão de toda a 

humanidade em um único processo temporal, corresponde a sua transformação em 

objeto de teorias políticas e filosofias que imaginam poder apreender o passado, o 

presente e o futuro como uma totalidade de sentido previamente definido (JASMIN, 

2006, p. 11). 

Tanto para as fontes quanto para a historiografia, muitas vezes acabamos nos deparando 

com pensamentos e considerações que organizam os eventos e os acontecimentos a partir de uma 

determinada lógica que se remete ao contexto de produção da obra, de modo acabamos por nos 

deparar não com o “real” determinado pelo passado, mas com o presente que organiza 

(CERTEAU, 2012, p. 49). Como podemos ler em Michel de Certeau, 
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Certamente essa representação do fazer história desempenha seu papel, 

indispensável, em uma sociedade ou em um grupo: ela procede, incessantemente, à 

reparação das dilacerações entre o passado e o presente; assegura um “sentido” que 

supera as violências e as divisões do tempo; cria um teatro de referências e valores 

comuns que garantem ao grupo uma unidade e uma comunicação simbólica. (...) 

Mas essa tarefa social exige, precisamente, a ocultação que particulariza a 

representação, levando a evitar o retorno da divisão presente na cena simbolizante. 

Portanto, em vez da representação de um passado, o texto vai proceder à elucidação 

da operação institucional que o fabrica. Ele confere uma aparência real (passado), ao 

invés da práxis (presente) que o produz: uma é colocada no lugar da outra (Ibidem, 

p. 51) 

Contudo, por mais que dificilmente consigamos escapar completamente desses mesmos 

obstáculos, cabe a nós tomar consciência de tais dificuldades e, da melhor forma possível, lidar 

com essas dificuldades intrínsecas da elaboração e interpretação da ciência histórica. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

 “Nossa história, agora, decai de um reino de ouro para um reino de ferro e ferrugem, tal 

como aconteceu para os romanos daquele dia” (DIO, LXXII, 36. 4). Este pequeno excerto de 

Dion Cássio finaliza a parte de sua obra dedicada ao governo do imperador Marco Aurélio (161-

180). Na centralidade desta frase podemos encontrar importantes elementos tanto para o passado 

romano quanto para toda uma produção historiográfica que veio a se estruturar muito tempo 

depois. 

Parte fundamental dos historiadores contemporâneos que se dedicaram a estudar os 

governos de Septímio Severo e Caracala acabaram por nortear seus estudos a partir dessas ideias 

expostas por Dion. Torna-se quase que inevitável, à vista disso, não nos depararmos com 

narrativas que se fundamentem justamente nessa concepção de passagem de uma era de “ouro” 

para outra de “ferro e ferrugem”, de modo que as ideias de crise, ruptura e decadência passaram a 

ser eixos estruturantes de boa parte das interpretações, especialmente quando vistas em 

comparação com um passado idealizado e tido como o apogeu da civilização romana 

(GONÇALVES, 2006, p. 175). 

O famoso historiador russo Mikhail Rostovtzeff pode ser considero uma das principais 

referências dessa visão. Para ele, o período dos Antoninos teria sido marcado pelo apoio mútuo 

trocado entre esses governantes e as classes educadas de todo o mundo romano, que tinham suas 

aspirações e condutas verdadeiramente representadas de forma harmoniosa pelo Senado 

(ROSTOVTZEFF, 1957, p. 393). Em contrapartida, de acordo com essa visão, Severo e Caracala 

teriam aumentado os soldos e as benesses concedidas aos soldados e haviam se descuidado em 

buscar apoio por outros meios e de outros grupos sociais (GONÇALVES, 2013, p. 18). Tal ideia, 

acreditamos, torna-se mais lúcida a partir da seguinte passagem de Rostovtzeff: 
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O governo de Septímio Severo e de seus sucessores imediatos foi, ao mesmo tempo, 

o último estágio de desenvolvimento iniciado pelos Antoninos e o primeiro de um 

novo projeto que, depois das terríveis experiências da segunda metade do século III, 

terminou com a remodelação completa do Império Romano conforme um modelo 

Oriental. (...). Septímio Severo era um usurpador militar. Ele recebeu seu poder dos 

soldados e só o manteve enquanto estes estiveram dispostos a apoiá-lo. Ele se impôs 

diante do Senado, e o reconhecimento e a legitimidade de seu poder foi votado 

enquanto os senadores estavam pressionados pelos militares (p. 401).
32

 

Muitos trabalhos, todavia, vêm questionando essas ideias associadas ao conceito de 

Monarquia Militar e vêm buscando tecer novas interpretações sobre esse tema. Uma referência 

importante que podemos destacar aqui, são os trabalhos do historiador espanhol Gonzalo Bravo 

Castañeda. Em suas formulações, Castañeda busca demonstrar a “crise do século III” enquanto 

um mito historiográfico, visto que, segundo ele, a assimilação de forma acrítica de determinadas 

informações por parte de um grupo de historiadores configura um paradigma, e quando este se 

torna inquestionável, transforma-se em um mito. (CASTAÑEDA, 2012, pp. 124-125). De forma 

similar, Jean-Michel Carrié atenta que é preciso evitar qualquer noção idílica de uma “idade de 

ouro dos Antoninos”, pois isso contribui somente para acentuar o contraste nas análises dos 

períodos subsequentes, especialmente o dos Severos (CARRIÉ, 2008, p. 269). Para tanto, faço 

minhas as palavras do historiador Renan Frighetto, uma vez que 

É necessário que tenhamos certa precaução ao analisarmos tais momentos de 

instabilidade, pois tendemos, quase sempre, a vê-los duma forma extremamente 

negativa e pessimista. Daí surge o conceito de crise sendo este, geralmente, 

associado unicamente à ideia de quebra, de ruptura ou decadência de algo que 

anteriormente fora perfeito e que foi substituído pelo imperfeito (FRIGHETTO, 

2012, p. 55). 

Por estar originalmente escrita em grego antigo, utilizamo-nos de uma tradução da 

Constitutio Antoniniana realizada para o inglês. A versão escolhida foi a do historiador espanhol 

Aitor Blanco Pérez, professor da Universidade de Navarra e especialista na análise de epigrafias e 

literaturas gregas dos séculos II a IV, e originalmente publicada no site francês Judaism and 

Rome, que conta com apoio das Universidades de Londres e de Aix-Marsellie e é amparado por 

importantes órgãos de incentivo à pesquisa, como a ERC (European Reaserch Council) e a CNRS 

(Centre National de la Recherche Scientifique). Devido ao estado fragmentário do papiro, Pérez 

diz ter optado por um estilo de tradução mais literal, priorizando o conteúdo frente ao estilo. 

Segue abaixo uma tradução nossa para o português: 

                                                   
32 “The rule of Septimius Severus and his immediate sucessors was at once the last link in the chain develpment 

begun by the Antonines and the first in that of the new development which ended, after the terrible experiences 

of the second half of the third century, in a complete remodelling of the Roman State on Oriental patterns (...). 

Septimius Severus was a military usurper. He recived his power from the soldiers and retained as long as the 

soldiers were willing to support him. He forced himself upon the Senate, and the recognition as legalization of 

his power was voted by the senate under militaty pressure”. Tradução nossa. 
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O Imperador César Marco Aurélio Antonino Pio afirma: [---] muitas [---] as causas e 

as razões [---] expresso aqui minha gratidão aos deuses imortais, pois eles me 

protegeram de uma [---]. Portanto, acredito que assim sou capaz de fazer o que é 

apropriado às suas grandezas [---] quantas vezes eles entrariam em meu povo, eu 

contribuiria para [---] dos deuses. Garanto para todos ao redor do mundo a cidadania 

dos Romanos, preservando o direito das comunidades, com exceção dos dediticii. 

Para isso, convém [---] todos e para a vitória [---] a magnificência dos romanos [---] 

para se tornar [---].(PÉREZ, 2018).
33

 

À luz dessa leitura, dois elementos se destacam, a nosso ver. O primeiro seria a 

manutenção dos direitos das comunidades locais e o segundo é o forte caráter divino e religioso 

que marca a promulgação do Édito do imperador Caracala. Contudo, acreditamos que ambos 

podem ser analisados tendo em vista as políticas administrativas adotadas por Roma. 

Com relação a preservação dos direitos das cidades, evidenciamos os trabalhos de Jean-

Michel Carrié, que trabalha ao longo de sua narrativa sobre a importância da Constitutio 

Antoniniana para a administração das províncias romanas. De acordo com o pesquisador francês, 

o Édito de Caracala transformou todas as cidades em cidades romanas, já que a partir desse 

momento seriam habitadas em sua maioria por cidadãos romanos.(CARRIÉ, 2012, p. 272) 

Portanto, dentro dessa interpretação, as cidades, para além exercer suas prerrogativas tradicionais, 

como vimos mais acima, atuariam enquanto importantes mecanismos responsáveis por instituir as 

diretrizes imperiais sobre seus membros, pois, segundo Carrié, a extensão da cidadania alterava as 

relações entre o Imperador e as cidades, já que permitia uma participação mais efetiva e direta do 

soberano sobre seus cidadãos através das administrações provinciais (Ibidem, p. 273). 

Segundo Clifford Ando, a garantia da preservação dos direitos locais feita pelo Édito de 

Caracala nos mostra que as antigas comunidades localizadas no Mediterrâneo poderiam perder 

sua independência sem necessariamente abrir mão de suas prerrogativas jurídicas (ANDO, 2012, 

p. 81). Ando, traduzindo em termos modernos, afirma que a concepção de soberania dos antigos 

não era unitária, mas sim divisória. (Idem). Pode-se ter uma ideia mais clara a partir de suas 

próprias palavras:  

 

Situando as diferenças conceituais de soberania e autonomia nas estruturas antigas e 

modernas para a compreensão das práticas de um império, podemos dizer que, sendo 

um Império (e não um Estado Nacional), Roma governava a partir do cultivo e da 

                                                   
33 Disponível em: <http://judaism-and-rome.cnrs.fr/pgiss-40-and-constitutio-antoniniana>. Acesso em 

19/06/2018. “The Emperor Caesar Marcus Aurelius Severus Antoninus Pius says: [...] rather [...] the causes and 

reasons [...] I might express my gratitude to the immortal gods, because they protected me from such a ”?”. 

Therefore I believe that I am thus able to do what is adequate to their magnificence [...] as many times as they 

would enter into my people, I would contribute to [...] of the gods. I give every one across the world the 

citizenship of the Romans, preserving the right of the communities, except for the dediticii. For this befits the 

[...] all already and for the victory [...] the magnificence of the Roman [...] to become in which [---]”. Tradução 

nossa. 
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gestão da diferença – e não, por assim dizer, da universalização de alguma cultura 

nacional (ou corpo jurídico). (Idem).
34

 

À vista dessas considerações, dificilmente podemos compreender a aproximação de 

Caracala com heróis e divindades do passado greco-romano enquanto a tentativa de criação de 

uma identidade comum para o Império através da extensão da cidadania. Contudo, acreditamos 

que tais medidas podem ser entendidas enquanto um forma de se buscar apoio e legitimidade 

política com as cidades e os seus agentes. Nesse instante, Caracala passava por um momento de 

grandes instabilidades e questionamentos de seu governo, já que disputava com seu irmão e 

coimperador Geta o apoio das principais facções políticas do Império. O ponto central de tais 

conflitos se daria justamente com o assassinato de Geta e de seus apoiadores por parte de 

Caracala. 

A maioria do Senado, no entanto, optou por Geta, valorizados pelos senadores. Caracala, 

por outro lado, detinha um outro conjunto de características, já que este preferia o rigor e a 

violência como normas de conduta, segundo Herodiano, e estaria convencido de era melhor ter 

amigos pelo medo do que pelo afeto (IV, 3, 1-4), atributos não tão valorizados pelo corpo 

senatorial. 

Desse modo, Caracala precisou recorrer a outros grupos para se alçar a condição de 

imperador único. Por mais que em um primeiro instante tenha se voltado para os militares e, por 

meio da violência, eliminado seu irmão Geta e seus seguidores, somente o suporte dos legionários 

não seria suficiente para medidas de longo prazo, de modo que “Caracala”, nas palavas de 

Gonçalves, “precisou também se associar a imagens bastante tradicionais, como a dos heróis do 

passado grego e romano, para poder justificar a implementação de mudanças” (2013, p. 182). 

Para as cidades e províncias romanas era importante fomentar tais medidas, já que as 

práticas do culto imperial podem ser entendidas, de acordo com Greg Woolf, como trocas de 

benesses, ou seja, trata-se de uma relação recíproca muito especial em algumas crenças antigas 

entre os que eram cultuados e os que cultuavam (WOOLF, 2008, p. 247). De forma similar, o 

pesquisador francês Paul Veyne destaca que essas benesses possuíam um caráter supraeconômico, 

de forma que nessa sociedade os dons envolvidos nas generosidades não buscavam satisfazer 

necessidades materiais, mas sim sociais, nesse sentido, o interesse maior estava em construir e 

estabelecer relações interpessoais, pois o verdadeiro valor do que era trocado não estava em sua 

                                                   
34 “To situate this ancient conceptual framework distinguishing sovereignty and autonomy within a modern 

framework for understanding the practice of empires, one might say that being an empire (and not a national 

state), Rome governed through the cultivation and management of difference – and not, that is, through the 

universalization of some national culture (or body of law)”. Tradução nossa. 

https://sehufpr.wixsite.com/2018


126 O fazer historiográfico na contemporaneidade 
 

I SEH – Seminário de Estudos Históricos da Universidade Federal do Paraná (UFPR) 
30 de Outubro de 2018 a 01 de Novembro de 2018 – Curitiba 

https://sehufpr.wixsite.com/2018 

 

condição econômica e material, mas sim na simbologia que ela representava para os envolvidos 

na ação (VEYNE, 2014, pp. 73-79). 

As práticas do culto imperial apareciam, então, intimamente interligadas com as relações 

de poder, pois seria importante para a preservação dos laços sociais e político estabelecidos entre 

o imperador e as elites provinciais e municipais. A importância de tal observação se dá justamente 

porque o poder não poderia ser legitimado somente pela imposição e pela força, segundo o 

sociólogo Keith Hopkins era preciso uma mistificação que colocasse o Imperador sobre os 

demais, pois “(...) as pessoas não aderem necessariamente a um soberano em particular, mas a um 

soberano idealizado, que simbolizava a ordem fixa do mundo” (HOPKINS, 1978, p. 198). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A maioria das fontes literárias que hoje dispomos sobre os imperadores romanos provém 

de indivíduos de origem aristocrática, principalmente senatorial, de modo que muitos dos autores 

desses relatos – como o próprio Dion Cássio, em nosso caso – conviveram próximos dos 

imperadores e foram diretamente impactados por muitas de suas decisões. (WINTERLING, 2012, 

p. 6) Devido a essas particularidades, como argumenta o historiador Aloys Winterling, muito 

daquilo que é dito pelas fontes, talvez, não possa ser interpretado de forma literal, pois muitos 

interesses diferentes estavam em jogo, contudo, “(...) oferecem uma evidência valiosa e de 

primeira linha dos conflitos fundamentais entre esses imperadores e a elite aristocrática” (Idem). 

A leitura dos eventos, desse modo, precisa cuidadosamente localizar social e 

politicamente os autores e as obras por eles produzidas. Dion Cássio, por exemplo, não 

representava as opiniões de toda a ordem senatorial naquele momento, de modo que é plausível 

pensarmos que as tensões à luz dos interesses e das opiniões pessoais desse sujeito. A partir das 

práticas de Augusto, de acordo com Winterling, foi elaborado um certo “pacto” entre as elites 

aristocráticas de Roma e o imperador, no qual o princeps deveria se portar enquanto um senador, 

sem quaisquer formas de exagero e sempre visando uma distribuição das atribuições políticas com 

os demais participantes do Senado (Ibidem, pp. 10-11). Os “maus” imperadores, desse modo, 

eram os que de alguma forma não respeitavam esse certo equilíbrio proposto, já que o topos 

retórico do “bom” imperador era daquele que demonstrasse as qualidades ligadas a humanitas 

(virtus, clementia, iustitia, pietas etc.), mantivesse as tradições do Senado e seguisse às leis, por 

mais que, na prática, ele tivesse plenos poderes (PEACHIN, 2006, p. 147). 

Caracala, contudo, foi considerado por seus contemporâneos enquanto um “mau” 

imperador, justamente por salientar certos aspectos que iam na contramão dessa visão. Por outro 

lado, o sucessor de Septímio Severo parece ter que conquistado uma boa reputação entre as 

tropas, não apenas pelas benesses concedidas aos soldados, mas também pelos heróis do passado 
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com quem buscou se associar. O caso de maior pertinência, nesse momento, é a sua aproximação 

com a figura de Alexandre, o Grande. De acordo com Gonçalves, 

Os seres divinizados e heroicizados, em geral, representavam qualidades para o 

homem comum poder se espelhar e corporificavam ideais e valores para a 

coletividade que os construía. O ser divinizado era a síntese e a presença de atributos 

que continha. Era a encarnação da ideia que representava, e quem se aproximava de 

sua imagem agregava a si várias das virtudes representadas pelo herói (2013, p. 

183). 

A figura de Alexandre, o Grande, simbolizava, conforme destaca o historiador espanhol 

Domingo Plácido, a ideia da dominação e da fusão entre Oriente e Ocidente, além de ser um 

personagem muito bem quisto pelas legiões. (PLÁCIDO, 1999, p. 65 Apud GONÇALVES, 2013, 

p. 187). Por mais que pudesse ser um bom exemplo para Caracala, Dion Cássio e Herodiano 

enfatizam que este imperador acabou por se exceder na aproximação com Alexandre, de modo 

que chegou a se aproximar muito mais dos vícios do que das virtudes alexandrinos.35 Herodiano, 

por exemplo, destaca que Caracala teria se tornado um novo Alexandre, restaurando a memória do 

general macedônico e ordenando as cidades a colocarem imagens e estátuas desse herói (IV, 7, 5-

7) Contudo, o historiador romano destaca um certo exagero por parte de Caracala, que teria adota 

vestes similares às do macedônio e teria ainda nomeado seus chefes militares com os nomes dos 

generais de Alexandre, o que fora considerado como ridículo por Herodiano (IV, 8, 1-3). 

O que percebemos, então, é um complexo cenário de disputas políticas pelo poder, e as 

trajetórias de Septímio Severo e Caracala mostra isso muito bem. Manter-se se mostrou uma 

tarefa tão difícil quanto alcançar essa condição, de modo que, a todo instante, era preciso buscar e 

contar com o apoio de outros inúmeros agentes que faziam parte desse jogo. Por mais que as 

motivações que levaram à promulgação da Constitutio Antoniniana não sejam claras para nós, a 

partir de tudo o que foi exposto, torna-se, para nós, plausível pensar esse acontecimento enquanto 

uma medida que buscava apoio e legitimidade entre diferentes grupos e agentes que participavam 

de alguma forma de política administrativa do Império Romano. O conteúdo do Édito, as 

prerrogativas dos cidadãos e atitudes de Caracala demonstram, talvez, um discreto impulso na 

direção de garantir o consenso frente aos momentos de disputa e instabilidade entre os agentes 

desse contexto. Dessa forma, em vez de pensarmos que as manifestações do poder traçavam um 

caminho que ia unicamente da cidade de Roma para as suas províncias, não podemos, então, 

pensar que as dinâmicas políticas e culturais trilhavam também o caminho oposto, saindo das 

províncias e indo em direção à Roma? Muito se falou dos impactos de Roma sobre suas 

                                                   
35 Entre os vícios podemos destacar a embriaguez, a ambição, sua tendência à tirania, a soberba e sua defesa à 

ideia de divinização ainda em vida, o que desagradava profundamente os romanos. Ver: MOSSE, Claude 

Alexandre, o Grande. São Paulo: Editora Estação Liberdade, 2004. 
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províncias, mas não seria igualmente interessante pensarmos os impactos das províncias sobre 

Roma? 

 

REFERÊNCIAS: 

Fontes: 

CASSIUS DIO. “LXXIV – LXXIX”. In: Roman History. Trad. Ernst Cary. Cambridge: 

Harvard University Press, 1927, pp. 123-435. 

 

HERODIANO. “Libro II – Libro IV”. In: Historia del Imperio Romano después de 

Marco Aurelio. Trad. Juan J. Torres Esbarranch. Madrid: Editorial Gredos, 1985, pp. 136-243. 

 

BIBLIOGRAFIA: 

 

ANDO, C. Imperial Rome AD 193 to 284: A Critical Century. Edinburgh: Edinburgh 

University Press, 2012. 

 

BERSTEIN, S. “A cultura política”. In: RIOUX, Jean-Pierre; SIRINELLI, Jean-François 

(Dir.). Para uma história cultural. Lisboa: Editorial Estampa, 1998, pp. 349-363. 
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RESUMO: No presente trabalho temos por objetivo pensar qual foi o modelo político exercido por 

Justiniano (527-565) ao longo de seu governo, a partir da análise de trechos da obra Das Construções, 

escrita por Procópio de Cesareia. A narrativa tratava-se de um discurso panegirista à aliança do poder 

político com a religião cristã do período. Para tanto, se referia ao governo como uma Basiléia. 

Passamos então a questionar conceitos difundidos na historiografia ao tratar daquela época, tais como 

autocracia e teocracia, aplicando o conceito de Basiléia em seu lugar. Além disso, podemos 

demonstrar também que nossa fonte, um panegírico, pode ser base para pensar esse governo cristão, 

mesmo ao fazer um discurso em louvor a ele. Por ser um documento oficial, encomendado pelo 

Imperador, entendemos que a obra é essencial para demonstrar a visão que Justiniano pretendia deixar 

de legado a posteridade sobre sua administração. Assim, nos contrapomos a vertente historiográfica 

que desconsidera essa narrativa ao observá-la apenas como um livro de “insinceridades” do 

historiador, lançando um olhar diferenciado sobre o discurso laudatório procopiano ao narrar a aliança 

entre o Império e a Igreja. Essa imbricação, por sua vez, foi a política que norteou o programa de 

construções de Justiniano. Já o projeto de edificações, tratou-se de um dos pilares de sustentação do 

poder imperial. 

 

Palavras-chave: Justiniano, o Grande; Procópio de Cesareia; Das construções; Basiléia; Império e 

Igreja.  

 

RESUMEN: En el presente trabajo tenemos por objetivo pensar cuál fue el modelo político ejercido 

por Justiniano (527-565) a lo largo de su gobierno, a partir de trechos de la obra De las 

Construcciones, escrita por Procópio de Cesareia. La narrativa se trataba de un discurso panegirista a 

la alianza del poder político con la religión cristiana del periodo. Para ello, se refería al gobierno como 

una Basilea. Empezamos entonces a cuestionar conceptos difundidos en la historiografía al tratar de 

aquella época, tales como autocracia y teocracia, aplicando el concepto de Basilea en su lugar. 

Además, podemos demonstrar también que nuestra fuente, un panegírico, puede serbase para pensar 

ese gobierno cristiano, mismo al hacer un discurso en alabanza a él. Por ser un documento oficial, 

encargado por el Emperador, entendemos que la obra es esencial para demonstrar la visión que 

Justiniano pretendía dejar de legado a posterioridad sobre su administración. Así, nos oponemos a 

visión historiográfica que desconsidera esa narrativa al observarla solamente como un libro de 

“insinceridad” del historiador, echando una mirada diferenciada sobre el discurso 

laudatórioprocopiano al narrar la alianza entre el Imperio y la Iglesia. Esa imbricación, a su vez, fue la 
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política que orientó el programa de construcciones de Justiniano. Ya el proyecto de edificaciones, se 

trató de uno de los pilares de sustentación del poder imperial.   

 

Palabras-clave: Justiniano, el Grande; Procópio de Cesareia; De las construcciones; Basilea; Imperio 

e Iglesia.  

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Desde os grandes clássicos do século XVIII36 até os dias atuais37 a historiografia busca 

pensar qual era afinal o modelo político exercido por Justiniano, o Grande, imperador entre os 

anos de 527 e 565. Apesar de ser consenso que o governo baseava-se em uma união com o poder 

espiritual, os historiadores do período divergem nos conceitos utilizados para explicá-lo.  

Entre as interpretações historiográficas mais difundidas encontram-se as de que o período 

vivenciou uma teocracia, e as de que se experimentou uma autocracia. É consenso, no entanto, 

que as duas formas de administração partiram de uma tentativa de renovatio imperii da época. 

Para explicações sobre o conceito de teocracia encontramos o trabalho de Steven 

Runciman38. Segundo este pesquisador a partir da ascensão do cristianismo os governantes 

passaram a pensar em uma nova teoria de poder para seus cargos baseada nesta crença e, desta 

forma, aos poucos a impuseram sobre as tradições romanas de organização social.  

Ao abordar esse conceito, no entanto, acabamos encontrando alguns limites. Em uma 

teocracia, conforme o que explica Runciman, a religião parece se impor sobre todas as demais 

instâncias, até sobre os governantes, os quais estavam querendo se encaixar em uma hierarquia 

sacerdotal, devendo serem vistos como os Vice-reis de Deus. Embora tal título fosse usado de fato 

para legitimar, segundo essa teoria o governante se vale de tal nomenclatura para tentar ser aceito 

pela Igreja, em troca de deixa-la ser responsável por pensar em questões doutrinárias, as quais ele 

mesmo acaba submetido. Portanto, a autoridade exercida pelo clero no governo nessa ideia acaba 

sendo determinante sobre um soberano.  

Por tal motivo esse conceito não chega a ser tão aceito quanto o de uma autocracia no 

meio acadêmico, já que a autoridade imperial ainda que fosse questionada pela Igreja Oriental não 

era tão afetada por ela a ponto de não conseguir governar. Se um patriarca entrasse em atrito com 

o imperador, o governante não seria deposto, o que mais provavelmente poderia ocorrer a um 

                                                   
36

 Referimo-nos aqui aos livros Declínio e Queda do Império Romano de Edward Gibbon (1776) e Grandeza e 

Decadência dos Romanos de Montesquieu (1734). 
37

 Ver RUNCIMAN, Steven. A civilização Bizantina. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1977; CAMERON, Averil. 

Procopius and the sixth century. London: Routledge, 2005; EVANS, James Alan Stewart. The Age of Justinian: 

The Circumstances of Imperial Power. NY: Taylor & Francis e-Library, 2001 e BOY, Renato Viana. Procópio 

de Cesareia e as disputas entre romanos e bárbaros na Guerra Gótica: da “Queda de Roma” ao período de 

Justiniano. 2013. 193 f. Tese (Doutorado em História Social) – Universidade de São Paulo, Programa de Pós-

Graduação em História Social, São Paulo, 2013. 
38

 RUNCIMAN, Steven. A teocracia Bizantina. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1978, p. 26. 
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membro do clero, mesmo quando a construção da união entre ambas as instâncias ainda estava 

acontecendo. 

Já Celso Taveira39 pensou em seu trabalho o modelo político mais aceito no meio 

acadêmico para o período em que Justiniano esteve no poder, o de uma autocracia. A elaboração 

desse conceito se deu a partir da forma de tratamento com que a figura imperial firmava-se. 

Segundo essa teoria a autodenominação do governante através da palavra grega “autokrátor” em 

documentos oficiais teria por objetivo demonstrar o poder totalmente centralizado neste cargo, 

seja das instâncias políticas e religiosas, ou das militares e jurídicas.  

No entanto, pensar em uma autocracia também pode ter limites, como observou Kelly de 

Menezes Mamedes40. Ao abordar esse modelo administrativo do período de Justiniano a 

pesquisadora aponta que a teoria também gerava divergências ao ser pensada na prática. Ao 

analisar um relato do historiador oficial do Império, Procópio de Cesareia41, em sua obra História 

das Guerras, Mamedes explica que encontrou uma negociação de questões político-

administrativas entre a esposa de Justiniano, Teodora, e o prefeito do Pretório João da Capadócia, 

por causa de intrigas geradas por ambos. Ora, se era necessário negociar isso se devia a autoridade 

imperial não deter um poder supremo sobre outrem.  

Neste trabalho, temos por objetivo pensar qual foi o modelo político que Justiniano 

exerceu, ou seja, desejamos compreender teoria e prática, a partir da análise de trechos da obra 

Das Construções, também escrita por Procópio de Cesareia. A narrativa, ao abordar a aliança 

político religiosa do governo de Justiniano, chama-a de Basiléia. Entendemos que por ser um 

discurso de louvor a um governo cristão isso conferia maior possibilidade a Procópio para utilizar-

se de um termo que de fato demonstrasse o que ocorria na prática. 

Desta forma, afirmamos que nossa fonte panegirista pode ser base para pensar a 

administração do período. Por também se tratar de um documento oficial, encomendado pelo 

Imperador, a obra é essencial para demonstrar a visão que Justiniano pretendia deixar de legado a 

posteridade sobre seu governo. Assim, nos contrapomos a vertente historiográfica que 

desconsidera essa narrativa ao observá-la apenas como um livro de “insinceridades” do 

historiador. 

                                                   
39

 TAVEIRA, Celso. O modelo político da autocracia bizantina: fundamentos ideológicos e significado 

histórico. Tese (Doutorado em História Social) – Universidade de São Paulo, Programa de Pós-Graduação em 

História Social, São Paulo, 2002. 
40

 MAMEDES, Kelly Cristina da Costa Bezerra de Menezes.  Conflitos e negociações na corte do Imperador 

Justiniano. Anais do XVII encontro de História da ANPUH-RIO. RJ: ANPUH, 2016. 
41

 Procópio era da Cesareia Palestina. Quando em Constantinopla tornou-se conselheiro do general do Império, 

Belisário, a quem acompanhou tanto nas campanhas militares quanto em estadias na capital. Para mais detalhes 

sobre o autor ver o trabalho de TREADGOLD, Warren. Procopius of Caesarea. In: The early byzantine 

Historians. London: Palgrave Macmillan, 2010, p. 176-218. 
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Antes, contudo, não podemos ignorar outro conceito bastante difundido na historiografia 

sobre o período, o qual, para historiadores como Celso Taveira, foi o que motivou essa atualização 

do modelo político que tentamos entender. Segundo o pesquisador a autocracia estava atrelada a 

uma tentativa dos governantes do Império Romano do Oriente de fazer uma renovatio imperii, ou 

seja, se pretendia revisitar uma série de princípios dos imperadores romanos de períodos 

anteriores e, a partir disso, renová-los.  

Para o autor42 ocorreram duas grandes renovatio. A primeira, empreendida por 

Diocleciano (284-305) na sua forma administrativa, foi posteriormente aperfeiçoada por 

Constantino, o Grande (306-337), quem além de continuar a conduzir o governo a mais extrema 

forma militar e centralizada, também iniciou a aproximação com o cristianismo.  

Por sua vez com Justiniano houve a segunda grande renovatio, cujos símbolos, para 

Taveira, buscavam embasar-se em um caráter bélico, possível de ser discutido a partir das guerras 

empreendidas no Ocidente visando “restaurar” o Império, ocupado pelas monarquias germânicas. 

A renovação, segundo o pesquisador, era complementada também pela compilação das leis 

romanas, o envolvimento imperial com a teologia cristã, e a reconstrução da expressão máxima do 

que foi o seu programa de construções: a basílica de Santa Sofia ou da Santa Sabedoria43, o que 

claramente visava demonstrar o caráter cristão do império.  

Há que se ressaltar o que entendemos aqui por renovatio imperii. Iniciamos então 

esclarecendo que não discordamos do termo no sentido dele ser uma motivação para a busca por 

legitimidade imperial através da herança de governos romanos anteriores, bem como ao tentar 

uma renovação destes elementos. No entanto, entendemos que é necessário atualizar o 

pensamento de Taveira sobre o governo de Justiniano. 

Para tanto, iniciamos nos aproximando do trabalho de Renato Viana Boy44, que revisa a 

concepção do que Taveira apontou como uma “recuperação” da parte Ocidental através das 

campanhas militares de Justiniano. Primeiramente é interessante destacar que se fala aqui nas 

pretensões que o Império Romano Oriental possuía, e para Boy, é inviável pensar em uma ideia de 

“restauração” ou “recuperação” na medida em que os Romanos não interpretavam a deposição de 

Rômulo Augusto em 476 pelo bárbaro Odoacro (476-493) como o “fim do Império” ou como a 

“Queda de Roma”. 

                                                   
42

 TAVEIRA, 2002, p.43-50. 
43

 Aqui, optamos por nos referir a basílica como Santa Sofia por ser o nome mais difundido no Brasil. Para 

discussões sobre essas variações ver DOWNEY, Glanville. The Name of the Church of St. Sophia in 

Constantinople. The Harvard Theological Review, Vol. 52, No. 1 (Jan., 1959), p. 37-41 e CAMERON, Averil. 

Procopius and the Church of St. Sophia. The Harvard Theological Review, Vol. 58, No. 1 (Jan., 1965), p. 161-

163.   
44

 BOY, 2013, p. 119-125. 
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Ao analisar a mesma fonte de Mamedes, o livro sobre as Guerras, Boy afirma que essas 

expressões, as quais foram amplamente difundidas na historiografia sobre o assunto, sequer foram 

citadas por Procópio. Assim, não pretendemos reproduzi-las aqui, ao explorarmos a visão oficial, 

ou seja, a que o Império tinha sobre si. Também é importante destacar que ao falar em renovatio 

observa-se a busca sobretudo do elemento romano na forma de administração imperial, não 

descartamos seu peso em nosso trabalho, mas enfatizamos que esse não era o único componente. 

Há ainda a herança helenística, a cristã e a das monarquias germânicas de maneira muito forte. 

Por tais motivos entendemos que a segunda renovatio era uma tentativa de reorganização 

ou rearranjo em diversos níveis do Império, incluindo suas fronteiras. Versava-se então sobre a 

manutenção da forma política de administração governamental, e era o que abarcava, por 

conseguinte, pensar a época uma teoria especifica sobre o poder desempenhado pela figura central 

a isso tudo: o imperador, ainda que não chamassem a isso teorização.  

Postas estas atualizações que entendemos necessárias, passaremos a apontar algumas 

questões iniciais observadas em nossa fonte, Das Construções, que nos levaram a questionar as 

teorias sobre o poder cristão de Justiniano como uma autocracia ou uma teocracia, e que nos 

levaram a entendê-lo como uma basiléia. Também procuraremos olhar para o que o próprio estilo 

narrativo da obra pode nos revelar.  

UM PANEGÍRICO CRISTÃO DEDICADO A BASILÉIA DE JUSTINIANO 

Como dito anteriormente nossa fonte, Das Construções, trata-se de um panegírico. Por 

também ser de autoria de Procópio de Cesareia, demonstra a interpretação dos próprios romanos 

orientais sobre si. Esse compilado de seis livros tem nas obras I, II, III e VI um discurso de louvor 

ao Imperador pelas construções realizadas por ele.  Já os livros IV e V tratam-se de listas 

contendo registros oficiais a que o autor teve acesso45. 

Seu estilo narrativo deu margem para que, como já tratou Averil Cameron, a narrativa 

fosse vista apenas como um livro de “inverdades” da parte de Procópio46, sendo, por isso, 

inúmeras vezes não tomado como objeto de análise. No entanto, defendemos que tomar a obra 

como fonte nos leva a ultrapassar a mera discussão factual tão cara a história.  

Além disso, torna-se impossível afirmar que uma narrativa com tamanha densidade, 

tratam-se de quase quatrocentas páginas de escrita, não tenha sido elaborada por uma razão 

específica e, portanto, seja um documento que possa contribuir historicamente. Ana Paula 

                                                   
45

 Nos concentramos neste estudo no capítulo I do Livro I. A edição que utilizamos da fonte contém reproduções 

dos textos originais de Procópio, em grego, as quais são utilizadas em caso de dúvidas, e traduções para o inglês, 

de onde advêm nossas leituras e as traduções para o português que são citadas. 
46

 CAMERON, 2005, p. 09. 
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Franchi47 nos explica, por exemplo, que na Roma Oriental desde Constantino os panegíricos 

tinham a função de auxiliar no processo de mudança na construção teórica sobre o poder dos 

governantes ao tentar consolidá-los pelo viés cristão, através da propaganda política que 

acabavam elaborando. No período de Justiniano podemos também pensar nesse aspecto 

legitimador para a obra, mas entendendo as alterações desde o período de Constantino. Das 

Construções é uma obra muito mais longa do que um panegírico habitualmente o era, o que a 

torna inviável de ter sido feita para ler em público tal qual se fazia para o século IV, tratava-se de 

algo extremamente complexo. 

Então nosso objetivo de olhar em primeiro plano para a aliança dos poderes temporal e 

espiritual através desse livro é entender que o discurso de louvor ali elaborado caminhava para 

além da leitura pública, tinha como propósito a teorização em si, a formulação –não apenas o 

auxílio no processo –, do conceito político sobre o Imperador que, em hipótese, era o mais 

próximo do que ocorria na prática, pois se tratava de um discurso panegirista. Essa possibilidade 

nos ocorreu ao olharmos para os termos gregos de nossa fonte. 

Ao contrário do exposto por Taveira, de que os protocolos oficiais da chancelaria de 

Justiniano o tratavam no grego como “Autokrátor Kaisar Fl. Ioustinianós, Alamanikós, Gotthikós, 

Frankikós, Germanikós, Antikós, Alanikós, Ouandalikós, Afrikós, eusebés, eutykés, endoxos, 

niketés, tropaioukos, aeisébastos, Augoustos” e no latim como “Imp. Caesar Fl. Justinianus, 

Alamanicus, Gotthicus, Francicus, Germanicus, Anticus, Alanicus, Vandalicus, Africanus, Pius, 

Felix, Inclytus, Victor ac Triumphator, semper Augustus”48, em Das Construções o Imperador é 

denominado “Ioustinianós Basileus” (Ἰουστινιανὸς ὁ βασιλεὺς). Por sua vez, a administração 

governamental é descrita através de palavras como basiléia (βασιλεία), politéia (πολιτεία) ou arké 

(αρχή), como será possível perceber mais adiante. 

Se por um lado Taveira aponta que o termo autokrátor permaneceu nos documentos da 

chancelaria designando a expressão do poder absoluto e pessoal do imperador – o que 

caracterizou para a modernidade a teorização de sua forma de governo como uma autocracia –, 

por outro, o mesmo pesquisador explica que na prática, Justiniano exigia ser chamado de basileus 

e despótes49. Nesse sentido, ao considerarmos que ali estava ocorrendo uma teorização que 

deveria legitimar a figura imperial através do panegírico, esta divergência na forma de tratamento 

revela-se significativa. 

Ainda que no século IV o sentido da palavra basileus pudesse ser aplicado a reis 

“bárbaros” de maneira depreciativa, Taveira explica que esse não poderia ser o caso do século VI, 

                                                   
47

 FRANCHI, Ana Paula. O discurso panegirístico e a legitimação do poder no século IV D.C. Revista 

Vernáculo, n. 19 e 20, p. 99-108, 2007. 
48

 BRÉHIER, 1906, p. 171 apud TAVEIRA, 2002, p. 58. 
49

 TAVEIRA, 2002, p. 60. 
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já que o poder imperial encontrava-se solidamente estabelecido. Isso pode ser confirmado também 

pelos próprios protocolos oficiais. Se olhamos para as expressões anteriormente citadas, 

Justiniano era colocado como o Imperador de todos, de romanos a alamanos, ou não romanos. Ora 

se era o governante de todos, entendemos que o termo basileus não poderia ser utilizado por 

Procópio com conotação negativa, mas sim com a finalidade de demonstrar a figura imperial 

como a articuladora de toda a Basiléia cristã, como o melhor dos melhores.  

Ao priorizarmos chamar a administração de Justiniano Basiléia também não pretendemos 

ignorar o fato de que Procópio se utilizou de outros termos, como as palavras politéia ou arké. No 

entanto o fato da autodenominação imperial ter sido como basileus deve ser enfatizada, pois tinha 

um peso enorme para a época, sendo o principal significado se referir ao regime político 

articulado no seu governo, ainda que ele se misturasse a outros elementos, tais como a palavra 

grega politéia, que era a todo momento relembrada como forma de legitimar o presente através do 

passado.  

Além disso, a palavra basiléia nos remete especificamente a aliança político-religiosa, pois 

ela encontra raízes cristãs, presentes na primeira carta de São Paulo a Pedro, no capítulo 2, 

versículo 17 quando ele diz “pántas timésate, tèn adelfóteta agapate, tòn theòn fobeisthem tòn 

basiléa timate” [sede educados para com todos, amai os irmãos, temei a Deus e respeitai o 

Imperador]. Para Taveira esse foi o motivo que levou o termo a se generalizar na literatura cristã a 

partir do século III e chegar ao século VI consolidado50.  

O que nos faz retornar a aliança entre os poderes temporal e espiritual explícita em 

Procópio. Sem mais delongas, vejamos como o autor adentra em seu relato sobre o governo de 

Justiniano nas Construções.  Ele procura explicar como, através dessa união político-religiosa 

estabelecida entre o imperador e a cristandade, Justiniano organizava um Império completo nos 

espaços que construía: 

Em nosso próprio tempo, tem sido o nato Imperador Justiniano quem assumiu o 

controle do Império quando este foi arrasado por desordem, e não o tem apenas feito 

em extensão, mas também ainda mais ilustre, [...] – testemunhado o caminho, ele já 

tem acrescentado ao Império Romano muitos domínios, os quais por tempos tinham 

pertencido a outros, e tem criado inúmeras cidades que não existiam antes. E 

encontrando a crença em Deus, que foi antes desse tempo perdida por erros e sendo 

forçada a ir a muitas direções, ele destruiu completamente todas as principais trilhas 

para tais erros, e a trouxe sobre o que apoiou na firme fundação de uma única fé.
51

 

                                                   
50

 TAVEIRA, 2002, p. 60. 
51

 PROCOPIUS. Peri Ktismaton I. i. 6 “Ἐν χρόνῳ τῷ καθ' ἡμᾶς Ἰουστινιανὸς ὁ βασιλεὺς γέγονεν, ὃς τὴν 

πολιτείαν πλημμελῶς κινουμένην παραλαβὼν μεγέθει μὲν αὐτὴν μείζω τε καὶ πολλῷ ἐπιφανεστέραν εἰργάσατο, 

[...]. πολλὰς ἀμέλει προσεποίησεν ἤδη τῇ Ῥωμαίων ἀρχῇ ἀλλοτρίας καθ' αὑτὸν οὔσας, πόλεις δὲ ἀναρίθμους 

δεδημιούργηκεν οὐ πρότερον οὔσας. πλανωμένην δὲ εὑρὼν τὴν ἀμφὶ τῷ θεῷ δόξαν τὰ πρότερα ἐς πολλά τε 
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É possível fazer a leitura da teorização do modelo político que norteou Justiniano neste 

trecho, pois Procópio, ao iniciar aponta os feitos de Justiniano. Este vinha não só aumentando os 

domínios Romanos, ao acrescentar-lhe lugares até então pertencentes a outros, mas indo além, ao 

construir inúmeras cidades cristãs que antes não existiam. Neste aspecto teve primordial 

importância, segundo o historiador, a união configurada entre a política e a religião cristã, pois foi 

ao encontrar a “crença em Deus” da Igreja Ortodoxa que se completou o Império. E aqui se torna 

possível falar na ortodoxia a partir dos escritos do próprio Procópio, pois ele deixou claro que foi 

a partir da destruição das “trilhas” que levavam a “erros” ou, em outras palavras, que levavam a 

aproximação das consideradas heresias tais como o Arianismo52, que se completou o Império.  

Essas narrativas de Procópio sobre o poder imperial cristão se utilizaram de uma união 

que foi construída e consolidada no decorrer dos séculos IV e V, as quais não nos deteremos aqui 

por uma questão de espaço, mas que estão sendo mais bem aprofundadas por nós no trabalho, ao 

olhar para os governos de Diocleciano e Constantino, que, como dito, iniciaram um 

relacionamento com a igreja cristã, também para o governo de Teodósio (378-395), que tornou a 

ortodoxia religião oficial do Império e para o governo de Arcádio (395-408), com quem houve a 

primeira consagração do imperador na basílica de Santa Sofia. 

Foi a partir dessa relação, que Justiniano obteve a política imperial que o representou ao 

longo de seu governo. Já Procópio conseguiu compor seus relatos e com eles formular 

teoricamente com base na prática o que era o poder imperial: uma imbricação das instancias 

temporais e espirituais. Não é a toa que a expressão máxima do seu programa de construções foi a 

basílica de Santa Sofia, sendo extremamente enfatizada na narrativa de Procópio. Na sequência da 

narrativa segue essa formulação ao adentrar na sua reconstrução:  

Alguns homens comuns da multidão, toda escória da cidade, uma vez ergueram-se 

contra o Imperador Justiniano em Bizâncio, quando provocaram a rebelião chamada 

de Insurreição de Nika, que tem sido descrita por mim em detalhes e sem qualquer 

ocultação no Livro das Guerras. E para mostrar que não foi apenas contra o 

Imperador que eles tinham levantado as armas, mas não menos que contra o próprio 

Deus, ímpios e miseráveis que eram, eles tiveram a audácia de incendiar a Igreja dos 

Cristãos, que as pessoas de Bizâncio chamavam “Sophia”, um epíteto que tinham 

apropriadamente inventado para Deus, pelo qual eles chamam Seu templo; e Deus 

permitiu-os realizar esta impiedade, prevendo em que objeto de beleza este santuário 

                                                                                                                                                               
ἀναγκαζομένην ἰέναι, συντρίψας ἁπάσας τὰς ἐπὶ τὰς πλάνας φερούσας ὁδούς, διεπράξατο ἐν τῷ βεβαίῳ τῆς 

πίστεως ἐπὶ μιᾶς ἑστάναι κρηπῖδος.” 
52

 No Dicionário Ilustrado da Idade Média, organizado por H. R. Loyn (1997) é explicado que o Arianismo 

trata-se de uma crença que passou a ser considerada herética pela Igreja em virtude dos ensinamentos do 

sacerdote Ário (256-336), pois negava a unidade das três pessoas da Santíssima Trindade e, por conseguinte, a 

divindade de Jesus Cristo, que não era considerado co-eterno com o Pai. Esse foi o tema do Concílio de Nicéia 

(325), em que o Patriarca Atanásio liderou os adeptos do ponto de vista que se tornou ortodoxo, de que o Pai e o 

Filho eram efetivamente “da mesma substância”, o que levou à condenação do Arianismo e ao banimento de 

Ário. Sobre isso ver LOYN, H. R. (Org.). Dicionário Ilustrado da Idade Média. RJ: Jorge Zahar Editores, 1997. 

p. 80-81.   
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estava destinado a transformar-se. Então toda a igreja
53

, naquele tempo, tornou-se 

um monte de ruinas carbonizadas.
54

 

Ao narrar estes acontecimentos, o historiador deixa clara a função atribuída a Santa Sofia 

como espaço de demonstração da união entre o Império e a Igreja Cristã de Constantinopla e, por 

conseguinte, sua importância à cidade. Isso acontece quando o historiador relata que o incêndio da 

basílica era para “mostrar que não foi apenas contra o Imperador que eles tinham levantado as 

armas, mas não menos que contra o próprio Deus”. Ao considerarmos o valor que se atribuía a 

basílica diante desta descrição, é possível afirmar que ao atearem fogo na construção, os 

revoltosos estavam colocando abaixo não menos que o espaço de representação máxima desses 

dois poderes. Com tamanha “audácia de incendiar a Igreja dos Cristãos”, os insurretos também 

questionavam o próprio poder imperial, que desagradava-os, levando-nos a questionar a menção a 

um modelo autocrata.  

Foi diante desta destruição dos revoltosos que, no entanto, segundo Procópio, só ocorreu 

porque “Deus permitiu-os realizar esta impiedade”, que a basílica tomou novas proporções. Para o 

historiador, o consentimento divino acontece na medida em que Ele já previa o objeto de beleza 

que “este santuário estava destinado a transformar-se”. Por sua vez, tal transformação só foi 

possível graças à atitude que o Imperador teve após a basílica tornar-se um “monte de ruínas 

carbonizadas”, demonstrando que apesar de haver uma sobreposição do poder imperial sobre a 

instância religiosa, a basiléia só funcionava porque o Imperador tinha o auxílio divino: 

Mas o Imperador Justiniano construiu pouco tempo depois uma igreja tão 

primorosamente desenhada, que se qualquer um tivesse perguntado aos cristãos 

antes do incêndio, estes teriam desejado que a igreja fosse destruída e que esta 

tomasse seu lugar, olhando o modelo da construção que nós agora vemos, parece-me 

que eles teriam rezado para ver esta igreja imediatamente destruída, pedindo que a 

construção pudesse ser convertida na forma atual. Em qualquer avaliação do 

Imperador, ele desconsiderou todos os gastos e rapidamente começou o trabalho de 

construção, iniciando por reunir artesãos de todo o mundo. E Antêmio de Trales, o 

mais erudito homem, perito no ofício que é conhecido pela arte de construir, não 

apenas para seus contemporâneos, mas também quando comparado com aqueles que 

viveram bem antes dele, ajudou o entusiasmo do Imperador, regulamentando 

devidamente a tarefa de vários artesãos e preparando os desenhos da futura 

construção; e associado com ele estava outro mestre-de-obras, de nome Isidoro, 

milesiano por nascimento, um homem que era inteligente e digno para assistir ao 

                                                   
53

 A tradução para o inglês utiliza a palavra “church” para referir-se a basílica de Santa Sofia. Procópio, utiliza o 

substantivo “ἐκκλησία”. Aqui, optamos por nos referir a Santa Sofia como uma basílica considerando a forma 

arquitetônica com que foi projetada, a qual seguia os moldes romanos e tinha objetivos políticos bem definidos. 
54

 PROCOPIUS. Peri Ktismaton I. i. 20-22 Ἄνδρες ἀγελαῖοί ποτε καὶ ὁ συρφετὸς [ὄχλος] Ἰουστινιανῷ βασιλεῖ 

ἐν Βυζαντίῳ ἐπαναστάντες τὴν Νίκα καλουμένην στάσιν εἰργάσαντο, ᾗπέρ μοι ἀπαρακαλύπτως 

ἀκριβολογουμένῳ ἐν τοῖς ὑπὲρ τῶν πολέμων δεδιήγηται λόγοις. ἐνδεικνύμενοι δὲ ὡς οὐκ ἐπὶ τὸν βασιλέα μόνον, 

ἀλλ' οὐδέν τι ἧσσον ἐπὶ τὸν θεὸν ἅτε ἀποφράδες τὰ ὅπλα ἀντῆραν, ἐμπρῆσαι τῶν Χριστιανῶν τὴν ἐκκλησίαν 

ἐτόλμησαν (Σοφίαν καλοῦσιν οἱ Βυζάντιοι τὸν νεὼν ἐπικαιριώτατα τῷ θεῷ τὴν ἐπωνυμίαν ἀπεργασάμενοι), 

ἐπεχώρει δὲ αὐτοῖς ὁ θεὸς διαπράξασθαι τὸ ἀσέβημα, προειδὼς εἰς ὅσον τι κάλλος τοῦτο τὸ ἱερὸν 

μεταστήσεσθαι ἔμελλεν. ἡ μὲν οὖν ἐκκλησία ἐξηνθρακωμένη τότε ξύμπασα ἔκειτο.”, aspas do autor. 
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Imperador Justiniano. De fato, essa também foi uma indicação de honra em que 

Deus auxiliou-o, em que Ele já tinha fornecido os homens que seriam mais 

prestativos ao Imperador nas tarefas que seriam levadas a público. E alguns podem 

com boas razões admirar-se pelo discernimento do próprio Imperador, em que longe 

do mundano, ele foi apto por selecionar os homens que eram mais apropriados pelos 

mais importantes de seus empreendimentos.
55

 

Neste trecho, podemos observar que o consentimento e auxílio divino do poder espiritual 

para o poder temporal foi o que possibilitou a reconstrução da basílica, mas foi o “discernimento 

do próprio Imperador” de afastar-se do mundano para reunir peritos na arte de construir, como 

Antêmio de Trales e Isidoro de Mileto, que converteu Santa Sofia na forma atual. Posteriormente, 

Procópio falará até mesmo que Justiniano resolveu questões que esses mesmos peritos não 

conseguiram ao longo do processo de reconstrução.  

Assim, entendemos que Procópio estava formulando uma interpretação teórica do que 

seria esse poder, através da união político-religiosa que ali existia. Desta forma, ainda que busque 

a voz de autoridade presente no cargo Imperial, a qual também está se legitimando, Justiniano não 

é descrito como alguém que toma sozinho decisões, neste caso, está contando sobretudo com o 

conselho divino.  

Neste sentido, a ideia de uma autocracia acaba se tornando questionável, já que o poder 

não está centralizado em seu máximo na figura imperial, ainda que ela apareça descrita como 

alguém mais importante que o corpo religioso, o qual só acaba sendo mencionado diretamente ao 

se falar dos súditos cristãos que utilizavam a basílica. Também torna questionável falar em uma 

teocracia, pois a relação direta ocorre entre o Imperador e Deus, estando a instância do clero 

submetida a estas duas figuras, não sendo, portanto, uma determinante sob a forma administrativa 

adotada. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nosso intuito com o presente trabalho foi apenas o de levantar algumas discussões iniciais 

que nos levaram a pensar uma construção teórica a partir Das Construções sobre o governo de 

Justiniano, tendo por base ações práticas percebidas pelo historiador, tais como a união entre o 

império e a igreja, as quais o levaram a denominar a forma administrativa do governante como 

                                                   
55

 PROCOPIUS. Peri Ktismaton I. i. 22-26 “βασιλεὺς δὲ Ἰουστινιανὸς τοιαύτην ἀποτετόρνευται οὐ πολλῷ 

ὕστερον ὥστε, εἰ τῶν Χριστιανῶν τις ἐπύθετο πρότερον εἰ βουλομένοις αὐτοῖς διολωλέναι τὴν ἐκκλησίαν εἴη καὶ 

τοιάνδε γενέσθαι, δείξας τι αὐτοῖς τῶν νῦν φαινομέ-νων ἐκτύπωμα, δοκοῦσιν ἄν μοι ὡς συντομώτατα εὔξασθαι 

πεπονθυῖαν σφίσι τὴν ἐκκλησίαν θεάσασθαι, ὅπως δὴ αὐτοῖς ἐς τὸ παρὸν μεταβάλοιτο σχῆμα. ὁ μὲν οὖν 

βασιλεὺς ἀφροντιστήσας χρημάτων ἁπάντων ἐς τὴν οἰκοδομὴν σπουδῇ ἵετο, καὶ τοὺς τεχνίτας ἐκ πάσης γῆς 

ἤγειρεν ἅπαντας. Ἀνθέμιος δὲ Τραλλιανὸς, ἐπὶ σοφίᾳ τῇ καλουμένῃ μηχανικῇ λογιώτατος, οὐ τῶν κατ' αὐτὸν 

μόνον ἁπάντων, ἀλλὰ καὶ τῶν αὐτοῦ προγεγενημένων πολλῷ, τῇ βασιλέως ὑπούργει σπουδῇ, τοῖς 

τεκταινομένοις τὰ ἔργα ῥυθμίζων, τῶν τε γενησομένων προδιασκευάζων ἰνδάλματα, καὶ μηχανοποιὸς σὺν αὐτῷ 

ἕτερος, Ἰσίδωρος ὄνομα, Μιλήσιος γένος, ἔμφρων τε ἄλλως καὶ πρέπων Ἰουστινιανῷ ὑπουργεῖν βασιλεῖ. ἦν δὲ 

ἄρα καὶ τοῦτο τῆς τοῦ θεοῦ περὶ τὸν βασιλέα τιμῆς, προκαταστησαμένου τοὺς ἐς τὰ πραχθησόμενα 

χρησιμωτάτους αὐτῷ ἐσομένους. καὶ αὐτοῦ δὲ τοῦ βασιλέως τὸν νοῦν εἰκότως ἄν τις ἀγασθείη τούτου δὴ ἕνεκα, 

ὅτι δὴ ἐκ πάντων ἀνθρώπων ἐς τῶν πραγμάτων τὰ σπουδαιότατα τοὺς καιριωτάτους ἀπολέξασθαι ἔσχε.”  
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uma Basiléia. A adoção desse termo, por sua vez, acaba abrindo questionamentos com relação a 

conceitos bastante difundidos na historiografia, tais como autocracia e teocracia, além de abrir 

revisões para o sentido atribuído a outros termos como renovatio imperii, por exemplo. 

Aproveitamos para enfatizar aqui nossas pretensões futuras de aprofundar essas análises, olhando 

para a forma com que Justiniano foi tratado em outros documentos do período que estamos 

encontrando, bem como ao realizar novas leituras bibliográficas. 
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RESUMO - A inquietude do Homem perante a morte não impede, no entanto, que a mesma adquira 

caráter didático assim como informativo na redação biográfica do Renascimento. De fato, tal força 

discursiva cria na morte um episódio didático ímpar na composição narrativa da biografia – aqui 

gênero literário dedicado à narrativa de vidas modelares durante o Renascimento, que, baseado nos 

modelos literários das biografias da Antiguidade, buscaram compor exemplos de ação para a 

sociedade política de seus tempos.  Assim escreve Maquiavel ao narrar a morte de Castruccio 

Castracani, traçando paralelos textuais entre seu príncipe-condottiere e figuras políticas de relevância 

militar na Antiguidade – Cipião e Felipe de Macedônia. Em seu leito de morte, Castracani profere a 

seu sucessor todas as lições políticas adquiridas através de sua carreira – de maneira a sumarizar os 

feitos atribuídos a si durante sua biografia, assim como alertar ao seu herdeiro dos obstáculos que o 

aguardam. Mas Maquiavel não fora o único a escrever sobre Castracani.  Tanto NiccoloTegrimi, assim 

como Aldo Manuzio o Jovem, teriam – respectivamente antes e depois de Maquiavel – tratado de 

escrever suas próprias biografias acerca do Duque de Lucca, que através de todo século XVI 

inquietaria humanistas italianos a ponto de buscarem novas redações sobre sua vida. Através da 

comparação entre uma seleção de fontes tratando de biografias do personagem, o estudo aqui proposto 

espera observar convergências, paralelos e distanciamentos nas perspectivas políticas de seus 

redatores, com a finalidade de buscar dentre as diversas narrativas tecidas durante o do século XVI a 

celebridade da figura de Castruccio Castracani – assim como novas perspectivas da escolha por 

Maquiavel para construção de seu Príncipe arquetípico sobre o condottiere. 

Palavras-Chave: Renascimento, História Medieval, História Moderna, História Política, Maquiavel 

  

ABSTRACT – Man’s unease around death hasn’t, however, prevented it from acquiring a didactic 

character as well as informative in the biographic writing of the Renaissance. In fact, such discursive 

force creates in death a singular didactic episode in the composition of the biography’s narrative – here 

seen as a literary genre dedicated to the telling of model lives during the Renaissance, that, based on 

Antiquity’s biographic literary templates, have sought to compose examples of action to the political 

society of their times. Thusly writes Machiavelli when recounting the death of Castruccio Castracani, 

tracing textual parallels with his prince-condottiere and political figures of military renown in 

Antiquity – Scipio and Phillip of Macedon. In his deathbed, Castracani utters to his successor all the 

political lessons he had learned throughout his career – hoping to summarize the deeds assigned him 

through his biography, as well as warn his heir of the challenges that await him. However Machiavelli 

wasn’t the only one to write about Castracani. Both NiccoloTegrimi, as well as Aldo Manuzio the 

Younger, had – respectively before and after Machiavelli – also written their own biographies 

regarding the Duke of Lucca, who had throughout the whole of the XVIth century disquieted Italian 

humanists to the point of driving them to new writing efforts regarding his life. Through comparison 

through a selection of primary sources dealing with the biographies of the character, the study here 

proposed hopes to observe convergences, divergences and parallels between the political perspectives 

of each writer, seeking through the many narratives woven in the XVIth century the renown of 
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Castruccio Castracani’s character – as well as new perspectives regarding Machiavelli’s choice on 

creating his archetypical Prince over the condottiere. 

Keywords: Renaissance, Medieval History, Modern History, Political History, Machiavelli 

 

A inquietude do Homem perante a morte não impede, no entanto, que a mesma adquira 

caráter didático assim como informativo na redação biográfica do Renascimento. O ato do morrer 

detém, desde a Antiguidade remota, caráter de transferência simbólica (Baudrillard, 1996, p.174-

175) do poder político detido por aquele que morre para aquele que o sucede na cadeia narrativa 

da biografia, mas não apenas se transfere o poder político – transferem-se os valores, os deveres e 

os direitos do moribundo.  

O Renascimento está repleto de narrativas lendárias aproveitadas pelo movimento 

Romântico do século XIX, e um desses eventos quase fabulosos foi resinificada pelo pincel de 

Jean-Auguste-Dominique Ingres em 1818 quando da produção de seu famoso quadro, 'Francisco I 

recebe o último suspiro de Leonardo da Vinci'. Fruto de sua estadia na Itália até o ano de 1824, a 

obra teria sido ofertada ao Conde de Blacas, diplomata durante o período da Restauração Bourbon 

em França. Nela, observamos a lenda do falecimento do artista como recontada por Giorgio 

Vasari em sua obra 'Vida dos Artistas', impressa em Florença, em 1550, aonde encontramos Da 

Vinci desfalecendo na companhia do rei de França, Francisco I, que o detém em seus braços e 

debruça-se sobre o herói, aspirando literalmente os últimos suspiros de Da Vinci na esperança de 

tomar para si a genialidade atribuída ao artista, em 1517. Essa reinterpretação contemporânea da 

narrativa quinhentista remete a transferência simbólica dos valores da figura que morre por 

aqueles que o circundam e promovem-se seus herdeiros. 

Essa força discursiva cria na morte um episódio didático ímpar na composição narrativa 

da biografia - aqui gênero literário dedicado à narrativa de vidas modelares durante o 

Renascimento, que, baseado nos modelos literários das biografias da Antiguidade, buscaram 

compor exemplos de ação para a sociedade política de seus tempos. A Idade Média viu o 

estabelecimento de gêneros literários especificamente dedicados a transmissão de valores, 

principalmente referentes a ética e a moralidade cristãs como nos Espelhos de Príncipes - Specula 

regum, dedicados a formação régia através de exemplos de governança retirados do Evangelho e 

de figuras históricas modelares - assim como na formação literária citadina da Ars dictaminis, 

parte do conjunto de fórmulas retóricas medievais pertinentes a formação política dos indivíduos 

ativos no ambiente citadino. De maneira geral, esses gêneros literários tendem a dedicar-se aos 

valores que buscam transmitir através de exempla – exemplificações e modelos organizados em 

orações e narrativas muitas vezes retiradas da História.  

A abordagem e o título desse trabalho se inspiraram no trabalho de Melissa 

MeriamBullard, que em ‘StoryingDeath in theRenaissance: the Recapture of Roberto da 

https://sehufpr.wixsite.com/2018


Anais do I Seminário de Estudos Históricos da UFPR 145 

 

 

I SEH – Seminário de Estudos Históricos da Universidade Federal do Paraná (UFPR) 
30 de Outubro de 2018 a 01 de Novembro de 2018 – Curitiba 

https://sehufpr.wixsite.com/2018 

 

Sanseverino’ explora as reações de eruditos, emissários e lideranças políticas do contexto perante 

o desaparecimento e suposta morte do condottiere na Batalha de Calliano, em agosto de 1487. 

Bullard, através de sua ampla seleção de fontes epistolares – principalmente comentários de 

autores humanistas em suas funções diplomáticas, notara que estes eruditos são homens que 

partilham de um arcabouço teórico comum – ou seja, captando as mais discretas referências à 

figuras do passado remoto, clássico, do mundo romano e helenístico tecidas por seus pares, 

transformadas assim em topoiliterários – motivos plenos de significado, fórmulas ou convenções 

retóricas (dicionário). A autora encontra em George Steiner em sua obra ‘After Babel’ a seguinte 

definição que aqui traduzimos de mão própria: 

Only after encountering the intriguing case of Roberto di Sanseverino while doing 

archival research for the edition of Lorenzo de' Medici's letters, did i begin to puzzle 

through what Steiner had said. He summed up his perspective in 'After Babel'." 

George Steiner - Defined 'topologically', a culture is a sequence of translations and 

transformations of constants ('translation' always tends towards 'transformation.'). 

When we have seen this to the the case, we will arrive at a clear understanding of the 

linguistic-semantic motor of culture and of that which keeps different languages and 

their 'topological fields' distinct from each other (BULLARD, 2004, P. 178-179) 

O treinamento nas artes liberais, fundamental e indispensável para as profissões de letras 

na Baixa Idade Média – escrivães, diplomatas, secretários, assessores, juristas, advogados – frutos 

da gradual expansão da alfabetização direcionada aos contratos esperados no ambiente urbano. 

Enrico Faini, em seu artigo ‘Before the Florin, theOriginsofFlorence’seconomic boom’ sugere a 

existência de verdadeira economia de letras em franco desenvolvimento desde o século XIII, em 

paralelo com a inovação técnica do Método das Duplas Partidas, ou Método Veneziano, dedicado 

ao controle de movimentos pecuniários em termos de crédito e débito. 

De acordo com Bullard, os florentinos Paulo Antonio Soderini e NiccoloMichelozzi 

corresponderam sobre o desaparecimento de Roberto da Sanseverino em cartas repletas de 

exempla retirados do mundo romano e medieval. Conforme o modelo humanista de 

ressignificação de elementos do passado, Bullard encontra comparações heroicas entre os 

partidários de Sanseverino para com o lendário herói romano GaiusMuciusScaevola e Rolando, 

paladino de França - assim como alusões negativas como do tratamento do condottiere por seu 

rival político, Ludovico il Moro, Duque de Milão, que através de uma pantomima pública na 

companhia de diversos embaixadores e emissários a sua corte, teria imitado para seus 

interlocutores o pânico e a covardia, supostos, de Sanseverino. 

Was he missing, captured, or dead? For two weeks conflicting rumors about his fate 

swirled around Italy, as diplomatic dispatches storied his death and grimed his life 

for posterity. His checkered career in the service of the major states of Italy, 

however, had won him more enemies than friends. As long as the circumstances of 

his death remained clouded, Shakespeare's Rumour could have gleefully employed 
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his many tongues, for those early notices of Sanseverino's whereabouts varied, 

depending upon who admired and who despised him. These conflicting accounts, 

together with certain events leading up to his death, and the literary images used to 

characterize him both just before and just after death, also reveal underlying tensions 

between an older chivalric military ideal and the centralizing forces to the 

Renaissance state within which fiercely independent condottieri like Sanseverino 

found increasingly less room to operate unfettered." "I hope to show, as well, how 

early interpretations of Sanseverino's fate tagged his life with cultural referents, 

among them, in good Renaissance fashion, classical and chivalric topoi that added 

resonance to his story. (BULLARD, 2004, P. 180) 

NiccoloSadoletti teria inflado sua bravura quando da confirmação da morte de 

Sanseverino à bravura de um Cesar, um Orlando. GiovanbattistaRefrigerio traçaria diversas 

eulogias, transformando Sanseverino em um ‘filho de Marte’, que então se unia a irmandade de 

renomados comandantes militares como ambos Cipiões, Marco Claudio Marcelo, Pirro de Épiro, 

Carlos Magno e Constantino. 

GiovanbattistaRefrigerio wrote several posthumous elegies praising Sanseverino as 

the 'son of Mars and splendid lamp of Italy's honor' (Frati 337), who had now joined 

the immortal company of such military luminaries as the two Scipios, Marcellus, 

Pyrrus, Charlemagne and Constantine.(BULLARD, 2004, P. 191) 

Assim escreve Maquiavel ao narrar à morte de Castruccio Castracani, entre a 

enumeração dos valores positivos do condottiere como sua audácia e engenhosidade, o autor traça 

paralelos entre seu príncipe-condottiere e figuras de relevância política e militar na Antiguidade - 

Cipião e Felipe de Macedônia. A busca de modelos históricos comparados às figuras que recebem 

as elegias dos biógrafos dos séculos XV e XVI remete aos conjuntos de valores atribuídos a esses 

indivíduos modelares – uma vez que tais personagens compõe o arcabouço teórico dos letrados a 

quem se destinam esses textos. Maquiavel não investe sua pena em descrever quais são os valores 

que pretende transpor de Cipião e Felipe de Macedônia ao seu príncipe histórico, pois os leitores a 

quem a obra se destina são eruditos que detém os mesmos referenciais teóricos do autor – 

indivíduos que tiveram acesso às mesmas leituras de Maquiavel e como ele dominam os textos 

clássicos, a história, a retórica, os autores resgatados pelo Humanismo assim como também 

herdeiros do triviume quadriviummedievais. O triviumem particular conforme interpretado e 

organizado pelo binômio da ars dictaminis/ars dictandi, particularmente valorizado no ambiente 

cultural das repúblicas italianas.  

Através de nossa carreira acadêmica nos dedicamos a explorar como Maquiavel utiliza-

se da figura histórica de Castruccio Castracani para compor um modelo de príncipe conforme 

concebido em sua obra de teoria política mais conhecida, O Príncipe. Em um primeiro ímpeto 

consideramos a possibilidade de rastrear a potencial veracidade dos eventos narrados por 

Maquiavel em sua obra La Vita di Castruccio Castracani, redigida em 1318 e impressa pela 

primeira vez em 1532, mas contínua análise do documento revelou que a interposição do autor 
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sobre os eventos narrados é ampla e irrestrita. Maquiavel tem um compromisso primeiro para com 

sua agenda política – e a mesma é influenciada pela teoria política que concebe em O Príncipe. 

Assim, a perspectiva do autor valoriza mais as características de seu príncipe arquetípico do que 

propriamente as ações de Castracani conforme um personagem histórico resgatado do Passado. 

Embora seja descrito por seus pares enquanto um storia scriptor, Maquiavel não possui os 

mesmos compromissos de veracidade da narrativa histórica de nosso presente.  

"Lacking convincing evidence to limit the possibilities, the various raconteurs used 

creative license, much in the way a storyteller might invent a suitable ending to a 

tale, making the hero die heroically or the villain, villainously. They followed 

impulses similar to Machiavelli, who in his biography of Castruccio Castracani 

inveted a more impressive childhood for his hero." (BULLARD, 2004, P. 185) 

O autor manipula informações e tece uma narrativa verossímil e compreensível para seus 

pares, com seu objetivo didático subjacente claro - estudo que desenvolvemos em nossa 

monografia e nossa dissertação de mestrado. Esses fatores intervêm também no encerramento de 

sua narrativa – da morte do personagem. Interessamo-nos na presente pesquisa também pelos 

topoi utilizados pelo escritor, os lugares-comuns e as imagens literárias que lança mão para a 

composição de seu herói - afinal, seu príncipe-condottiere é também composto conforme um herói 

histórico na perspectiva clássica do termo – em particular dos personagens históricos que são 

utilizados como significantes de um conjunto de valores positivos específico no corpo da 

narrativa.  

Castruccio Castracani degli Antelminelli adquire através da narrativa as 

características necessárias para que o personagem logre seus grandes feitos – 

Maquiavel contra com os registros da carreira de Castracani a partir das crônicas de 

Tegrimi e Manuzio, entre outros, e tece sobre o personagem histórico do qual se 

distancia cerca de duzentos anos comentários sobre sua índole, sua malícia, seu 

psicológico de maneira a inspirar ao leitor a empatia com o seu herói.De tal maneira 

o protagonista é desenvolvido na narrativa que o mesmo seduz ao interlocutor 

desavisado ainda que as informações de caráter pessoal fossem imaginadas por 

Maquiavel sem grandes formas de as comprovarem como reais. Novamente, não é 

do interesse de Maquiavel a realidade histórica no momento da redação – sua obra 

aqui consiste de um texto didático que deve ser portado de maneira adjunta às 

instruções presentes em Il Principe. Isso se observa principalmente em algumas 

situações fabulosas apresentadas na fonte, como por exemplo, a narrativa do advento 

de Castracani – o jovem Castruccio não nasce na versão de Maquiavel: a criança é 

um órfão resgatado por uma mulher enviuvada – Dianora - piedosa, e sem filhos, e 

criado junto a seu tio, o cônego Antonio.Assim sendo, o Castruccio Castracani 

segundo Maquiavel é um personagem idealizado vestido nas roupas de seu 

homônimo real. 

Essa fantasia tem o propósito de profecia ao sugerir que Castracani é, de fato, um 

sujeito excepcional desde seu nascimento – um homem destinado pelos sabores da 

Fortuna aos grandes feitos graças a sua habilidade natural, detentor da Virtù, tal qual 

os modelos de história e retórica os quais Maquiavel nutre seu texto – tanto 

medievais, quanto clássicos. (ZANETTI, 2017, P. 80.) 
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Castracane é um comandante militar audaz, conhecedor da Arte da Guerra teórica e 

prática, líder carismático e astuto – que não hesita em utilizar-se de recursos traiçoeiros para 

empreender seus projetos de conquista, nem em punir de maneira cruel aqueles que ousam 

sublevar-se contra si. Castracane é transmutado por Maquiavel em Leão e Raposa – ora, mesmo 

essas imagens zoomórficas privilegiadas por Maquiavel, retiradas da tradição antiga e medieval 

remontando a Esopo, compõe topoiimportantíssimos na perspectiva dos valores literários 

medievais dos animais. 

Seria também assim nas demais narrativas que tratam da vida – e morte – de Castruccio 

Castracani? Propomos nesse trabalho comparar as versões do evento conforme escritos por outros 

biógrafos de Castracane, e assim nos deparamos com fórmulas no tratamento da Morte cujo papel 

didático reforça algumas perspectivas e valores caros à sociedade política do Renascimento, aqui 

entendido como expressão máxima do Humanismo.  

Sérgio Bath, tradutor de Maquiavel a língua portuguesa, sugere que o autor houvesse 

utilizado da obra de seu contemporâneo NiccoloTegrimi para a composição de sua obra a respeito 

do Duque de Lucca. Tomamos sua sugestão com a finalidade de comparar sua obra para com a de 

Maquiavel, assim como a de Aldo Manuzio, o Jovem, autor que teria acessado tanto a Maquiavel 

quanto a Tegrimi para a confecção de sua versão da narrativa dos feitos de Castracane. Tegrimi 

fora personagem de relevância política em sua cidade natal, a República de Lucca, aonde 

Castracane fora duque, príncipe e vigário imperial. Nascido em Lucca em 1448 de família nobre, 

laureado em leis em Bologna, influente na sociedade política da república de Lucca, equiteac 

jurisconsulto, aonde servira como embaixador, senador em Lucca, e ligado a Júlio II, retirando-se 

da vida política em 1514 e falecendo no mesmo ano em que faleceria Maquiavel, 1527. Sua 

versão de La Vita di Castruccio Castracane teria sido impressa pela primeira vez em 1497.  

A Morte de Castracane na versão de Tegrimi é uma Morte Domada (ARIÈS, 2012, 

P.16). Acometido por repentina e forte febre – nas fontes, mallaria – morria com 47 anos o 

príncipe de Lucca na companhia dos seus – seus dependentes, familiares, partidários políticos e 

clientes. 

Não morrem de qualquer maneira: a morte é regulada por um ritual habitual, 

descrito com complacência. A morte comum, normal, não surge traiçoeiramente, 

mesmo se for acidental na sequência de um ferimento, mesmo se for o efeito de uma 

emoção demasiado grande, como acontecia. [...]Só o moribundo avalia o tempo que 

lhe resta (ARIÈS, 2000, P.14). 

 Chamando-os para seu leito de morte, Castracane teria passado pelas unções e exigido a 

leitura de seu testamento perante todas essas testemunhas, e enfim faria seu próprio 

enaltecimento. “É vindo o tempo em que devo pagar o devido à natureza.” O príncipe desfalecido 

celebra os feitos e características de seus amigos, aliados e familiares, ao passo que é então 

https://sehufpr.wixsite.com/2018


Anais do I Seminário de Estudos Históricos da UFPR 149 

 

 

I SEH – Seminário de Estudos Históricos da Universidade Federal do Paraná (UFPR) 
30 de Outubro de 2018 a 01 de Novembro de 2018 – Curitiba 

https://sehufpr.wixsite.com/2018 

 

celebrado pelo autor como detentor da autoridade do César Ditador. “Parto deste Mundo pobre de 

faculdades, mas riquíssimo de gloria, ao exemplo de Fabricio e ValerioPublicola[...]”.Ambos os 

personagens se referem a figuras célebres por sua perícia militar: 

GaiusFabriciusLuscinusMonocularis fora cônsulem 282 a.C., aonde teria enfrentado Pirro em 

Heracléia. Plutarco narra Fabricio não apenas como um líder guerreiro razoável - combatendo 

com sucesso aos samnitas, mas destacando como Pirro teria se impressionado com a 

incorruptibilidade do personagem, o qual não conseguira seduzir com propostas de propina, o que 

enfim culminaria com o rei de Épiro libertando aos prisioneiros romanos capturados sem cobrar 

resgates. Celebrado também por Cícero, Fabricio adentra a literatura medieval como um exemplo 

de virtude, um campeão contra o vício da Avareza conforme relatado por Dante, que no 

Purgatório vê no personagem o princípio positivo da pobreza e do asceticismo - sua dedicação a 

modos de vida modesto contrastando com os políticos da Roma antiga que teriam usado de suas 

magistraturas para expansão de suas posses e riquezas. 

Por sua vez, PubliusValeriusPublicola fora um dos aristocratas romanos participantes da 

abolição da monarquia romana, serviria como um dos dois primeiros cônsules da República. O 

personagem fora celebrado por Plutarco e Tito Lívio como um defensor da plebe, um líder militar 

de sucesso e um inimigo da tirania dado sua fibra moral que não teria admitido os excessos de 

Tarquínio o Soberbo, rei que deporia com LuciusJunius Brutus, entre outros aristocratas de acordo 

com as narrativas acerca dessa história romana primitiva.Diz Castracane, de acordo com o 

escritor: “Eu morro, e vi o Mundo confundir-se por várias turbulências e tornar a todas as coisas.” 

Tegrimi não deixa de lado a devoção, e Castracane lembra aos seus dos papeis necessários da fé e 

dos ordenamentos da providência divina, que teria seguido decente. Sua morte é seguida de um 

sepultamento cheio de pompa e circunstancia – conforme esperado de um signor de ampla 

relevância política em seu contexto - e seu filho Enrico ascende a seu trono. Trata-se de uma 

verdadeira elegia ao personagem, nos moldes do período. 

A exortação piedosa, outrora reduzida a algumas palavras ou a algumas linhas, 

torna-se no século XVI o relato edificante de da vida do defunto. (...) Nos séculos 

XVI, XVII e início do século XVIII, acontece muitas vezes que o epitáfio seja um 

autêntico relato biográfico para glória do defunto, algo que se assemelha à nota de 

um dicionário das celebridades, tendo, de preferência, a indicação das citações 

militares, porque as notas já não estão reservadas aos homens de Igreja (estes 

tornam-se, pelo contrário, cada vez mais discretos neste período de Contra-

Reforma); são muitas vezes consagradas às acções brilhantes e aos grandes feitos de 

homens de guerra. (ARIÈS, 2000. P. 262-263) 

Ora, Maquiavel interpreta de maneira diferente a morte de Castracane. Também aqui 

acometido de febre em decorrência direta de combate, Castracane profere o seu discurso 

derradeiro perante seu herdeiro na arte das armas, Pagolo Guinigi, filho de seu professor no ofício 
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dos condottieri. Maquiavel não menciona a família de Castracane além de sua juventude, e seu 

filho e esposa não surgem em sua narrativa. O diplomata florentino faz Castracane legar um 

discurso de aviso e cuidado a seu sucessor aparente – a não dependência em seus aliados, a 

precaver-se contra as investidas de seus inimigos guelfos. “Só deves apoiar, portanto, na tua 

indústria e na memória do meu valor, como na fama que te traz a presente vitória, se souberes usá-

la com prudência [...]”. Esse Castracane, arquétipo do Príncipe maquiaveliano, lega a lição da 

virtù – que implica não só o valor, mas também a autossuficiência do príncipe, para que de 

maneira mais segura, domine a Fortuna. Os topoifavorecidos por Maquiavel são a comparação de 

Castracane a um homem de grandes feitos, que em outro contexto, outra época seria igual a Filipe 

II de Macedônia e Cipião de Roma. A identificação para com personagens do período Helenístico 

aqui são referências ainda mais diretas à perícia militar de Castracane – Filipe II é reconhecido 

como grande reformador dos métodos de combate macedônicos que, utilizados por seu filho e 

herdeiro Alexandre Magno, lhe daria o mundo antigo. A si é atribuída o advento da falange 

macedônia helenística, do uso dos longos piques – a sarissa – e também vitórias militares sobre as 

cidades gregas, em particular sobre seus rivais pela hegemonia sobre a Grécia peninsular – Tebas, 

vencida e destruída após sua vitória em Queronéia em 338 a.C. assim como da reorganização da 

nobreza guerreira macedônia que proporcionaria a seu filho uma sólida base para sua empresa de 

conquista sobre os persas. Assumimos aqui que Maquiavel se refere a Cipião Africano – uma vez 

que o autor não atribui alcunhas ao nome – por concebermos que o personagem pertence ao 

mesmo grupo de celebridades militares da Antiguidade celebradas pela literatura bélica medieval 

e renascentista. Cipiãofora cônsul romano no período turbulento da Segunda Guerra Púnica, entre 

218 e 201 a.C., mas seu mais celebrado feito seria sua vitória sobre o general cartaginês Aníbal na 

batalha de Zama, em 202 a.C., reconhecido mesmo em sua contemporaneidade como o mais 

engenhoso inimigo de Roma, arquiteto das derrotas militares mais relevantes da República 

romana no Lago Trasimeno e em Cannae. Cipião consegue se provar um líder guerreiro ainda 

mais astuto que o seu engenhoso oponente, e seu renome sobreviveria através dos séculos de 

maneira ilibada.Em sucessão à narrativa da Morte de Castracane, Maquiavel atribuiu vários 

aforismos e anedotas ao personagem, a fim de cristalizarseus atributos de sabedoria e astucia 

voraz ao dotá-lo de seu humor sarcástico assim como de uma língua afiada. Castracane é visto na 

companhia de cortesãs, assim como reagindo a vida cotidiana como declarações perspicazes da 

pena do próprio Maquiavel. 

Aldo Manuzio, o Jovem – sobrinho de Aldo Manuzio, o Velho, responsável pela ampla 

propagação da imprensa através de sua tipografia em Veneza. Nascido em 1547. Cátedra de 

retórica em Bologna, Manuzio fora convidado por Francesco de Medici a uma cátedra na 

Universidade de Pisa, na qual teria a oportunidade de explorar o arquivo de Lucca e compor sua 
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versão da vida de Castruccio com o nome Le Attioni di Castruccio Castracane degli Antelminelli 

signore di Lucca em 1590. Sua abordagem da Morte de Castracane é derivada da narrativa de 

Tegrimi. De fato, Manuzio adota amplamente a obra de Tegrimi, repetindo amplas passagens do 

texto original, e a Morte é reproduzida quase sem interpolações, a excessão de sua narrativa não 

encerrar-se no final da vida do príncipe, mas prosseguir ainda a estabelecer uma genealogia de 

seus sucessores, assim como a eventual derrocada de sua linhagem e seu exílio. O texto de 

Manuzio se concentra assim mais no relato cronístico dedicado a sucessão dos eventos, em uma 

tentativa de proporcionar compreensão mais ampla das consequências do falecimento do signor 

de Lucca, assim como das reações de seus herdeiros e oponentes. Partido Castracane, a vida 

continua, e seus feitos tem ramificações que Manuzio se dedica a recontar como um apêndice a 

vida do personagem.  

O que notamos nas três versões da narrativa são topoirelacionados à perícia guerreira do 

personagem, assim como elementos positivos de sua caracterização enquanto um homem de 

engenhosidade notável. Tanto Fabrizio quanto Valerio são exemplos de integridade romana – a 

percepção de uma identidade italiana no período indissociável de uma identidade romana 

fundadora, proporcionando identificação direta para com o passado, conforme ambas são 

percebidas por autores do século XVI. Para Tegrimi e Manuzio, a ressignificação de Castracane 

parece sugerir em si os valores esperados, em seu contexto, das atitudes de um signor – 

magnânimo com seus aliados, terrível a seus inimigos.  

Maquiavel prefere personagens cujos atributos são a ousadia e perícia militares, a 

engenhosidade e astúcia, Filipe II e Cipião. Para ele, as características guerreiras do condottiere 

são fundamentais para a manutenção do seu principado. Percebemos assim que Maquiavel detém 

preocupação didática em sua biografia, que Castracane continua seu postulado político como um 

exemplo de ação retirado da experiência histórica, enquanto Tegrimi e Manuzio detém uma 

preocupação de ordem cronística referente a sucessão dos eventos narrados assim como uma 

perspectiva distinta referente aos valores imputados ao personagem perante seus leitores.  
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RESUMO: A visualidade de um período é definida por elementos diversos, que transitam emvários 

lugares e instâncias de uma sociedade, bem como ser constituída por elementos que dialoguem com 

essas e provoquem a idealização de um visual em detrimento dos demais para os elementos culturais. 

A visualidade tida como ideal para ogênero feminino durante os anos da década de 1950 foi trabalhada 

na presente pesquisa e, assim, o questionamento central desta foi: quais eram as representações 

visuais,visualidade, femininas que eram difundidas nas revistas de moda Vogue e Harper’s Bazaarnos 

Estados Unidos da América entre os anos de 1955 e 1959, que são perceptíveis naconstrução visual da 

boneca Barbie, lançada pela Mattel em 1959? Através da compreensãodos dois corpus de fontes como 

partes de uma cultura visual, form elaboradas categorias para aanálise visual das fontes de forma 

individual e posterior comparação dos resultados obtidos.As fontes analisadas fazem parte do regime 

visual esperado para as mulheres no períodoconsiderado, influenciando e sendo influenciado pelos 

ideais visuais considerados, assim,vários elementos que encontramos nas fontes eram verificados em 

outros produtos culturaisveiculados na mesma época. Através da definição de uma visualidade ideal 

nos objetosculturais estudados, compreendeu-se que a definição de ideal feminino é mutável emcada 

época e que a maioria dos dispositivos culturais do período corroboramcom a afirmação e propagação 

desse ideal, cada um destes destinado a parcela da sociedade a qual se propõem dialogar, entretanto o 

ideal é o mesmo e desta forma é reforçado e alimentado por estes objetos culturais diversos.  

PALAVRAS-CHAVE: Barbie. Vogue. Harper’s Bazzar. Visualidade. Feminino 

 

ABSTRACT: The visuality of a period is defined by diverse elements that transpose in various places 

and instances of a society, as well as being constituted by elements that dialogue with these and 

provoke the idealization of a visual to the detriment of the others to the cultural elements. The 

visuality considered ideal for the female gender during the 1950's was worked on in the present 

research and thus the central question of this was: what were the visual representations, visuality, 

feminine that were diffused in the fashion magazines Vogue and Harper's Bazaar in the United States 

of America between the years 1955 and 1959, which are noticeable in the visual construction of the 

Barbie doll, launched by Mattel in 1959? Through the understanding of the two corpus of sources as 

parts of a visual culture, they form elaborate categories for the visual analysis of the sources 

individually and subsequent comparison of the results obtained. The analyzed sources are part of the 

expected visual regime for women in the period considered, influencingand beinginfluenced by the 

visual ideals considered, thus, several elements found in the sources were verified in other cultural 

products published in the same period. Through the definition of an ideal visuality in the studied 
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cultural objects, it was understood that the definition of the female ideal is changeable in each epoch 

and that most of the cultural devices of the period corroborate with the affirmation and propagation of 

this ideal, each of them destined to the plot of the society which they propose to dialogue, however the 

ideal is the same and in this way is reinforced and nourished by these diverse cultural objects. 

KEYWORDS: Barbie. Vogue. Harper's Bazzar. Visuality. Female 

 

A linguagem nas sociedades contemporâneas é considerada como natural e fundamental 

para o convívio e entendimento entre os indivíduos que compõe essas sociedades. A linguagem se 

estabelece de diversas maneiras, seja escrita, sonora, visual, entre outras. É através desses 

diferentes tipos de linguagem que participamos, aprendemos e conhecemos as sociedades que 

vivemos, bem como os seus valores e interesses.  

A linguagem visual foi o foco desse estudo através da definição de tipos ideais de 

visualidades. Visualidades construídas por diversos fatores sociais e interesses que dialogaram 

com as sociedades em que se desenvolveram. Em especial, estudamos como a definição de uma 

ideal visual influenciou na constituição de objetos culturais que representavam o gênero feminino 

na sociedade estadunidense durante os anos de 1955 e 1959. A construção visual sobre um 

feminino ideal não se deu através de um único dispositivo cultural, o cinema, a imprensa, a 

televisão, as indumentarias e os brinquedos foram utilizados para contribuir com a definição de 

um regime visual para o período.  

Assim, nesta pesquisa, nos debruçamos sobre dois destes dispositivos, as revistas de 

moda Harper’s Bazaar e Vogue, e a boneca Barbie. Objetos que embora destinados a públicos 

diferentes, possuíam visualidades e discursos comportamentais muito semelhantes, estes último 

não foramdevidamente explorados aqui. As análises e considerações feitas nesta pesquisa tiveram 

como fio condutor as discussões de gênero, por considerarmos que as definições sociais de papéis 

e de visualidade ideais, dizem respeito a como a sociedade que ajudou a constituir estas ações 

entendia as noções e relações de gênero em sua época. 

 

FEMININO NOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA NOS ANOS 1950  

A vida nos Estados Unidos da América na década de 1950 está relacionada à criação e 

propagação do chamado American Way of Life, que após a Segunda Guerra Mundial passou a ser 

o imperativo social e estatal. Este “novo” modo de vida foi uma forma de restaurar a normalidade, 

que havia sido alterada devido a Primeira e a Segunda Guerra Mundial e a Depressão, decorrida 

da crise de 1929 (FOX, 2013, p.1).  

Com o retorno dos soldados estadunidenses para o país após a Segunda Guerra Mundial 

e a consequente formação de famílias e aumento da população, instalou-se uma crise imobiliária 

no país, uma vez que as grandes cidades não conseguiram comportar o crescimento populacional. 
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Assim, essas novas famílias de classe média transferiram-se para os limites das cidades, formando 

os subúrbios, que passaram a adotar um modo de vida exemplar a ser incentivado, tanto pelo 

Estado, como pelos meios de comunicação (LAMB, 2011, p. 5-6).  

Nos subúrbios os padrões considerados tradicionais, de família e gênero56, foram 

retomados. O homem era responsável pelo sustento financeiro do lar. A mulher, por sua vez, 

deveria se dedicar às tarefas domésticas e aos filhos, abdicando de seu trabalho fora de casa, 

prezando pelo bem-estar dos filhos, do marido e sua, no que diz respeito à aparência. Os filhos 

tornaram-se uma certeza das famílias, o que corroborou para o crescimento populacional e 

aumento das famílias, o baby boom que ocorrera durante a década de 1950 (ibidem, p. 10-11).  

In the United States of the 1950’s the image of the “ideal” family was that of the 

successful husband, of the children running in the garden or watching the brand-new 

television set and, above all, of the wife cooking in her highly-equipped kitchen, 

doing the laundry in the most modern washing machine and cleaning the house with 

her extremely powerful vacuum cleaner while wearing high heels and pearls and 

with an intact hairstyle(LAMB, 2011, p. 17-18). 

As funções assumidas e esperadas das mulheres de classe média estão relacionadas, 

também, ao fato de no cenário da Guerra Fria a presença das mulheres em suas casas zelando 

pelos filhos e pelo marido, afastaria a ameaça comunista da sociedade estadunidense (FOX, 2013, 

p. 5). Atribuía-se, assim, à mulher a tarefa considerada mais valiosa na época, a de prezar pelo 

futuro da nação e combater a ameaça que a URSS e o comunismo representavam na segunda 

metade do século XX no imaginário social estadunidense.  

Se por um lado a propagação do discurso apresentado acima era difundido pelo Estado, 

por outro o processo se repetia nos meios de comunicação e cultura de massa, a destacar a 

televisão, o cinema e as revistas. Essa influência da mídia e da cultura de massa agiu na produção, 

difusão e reafirmação dos estereótipos propostos à sociedade e aos papéis que os gêneros 

deveriam assumir (LAMB, 2011, p. 17).  

A associação entre a Indústria Cultural e os Estados aconteceu em várias partes do 

Ocidente devido as disputas ideológicas que ocorreram a partir da década de 1950. O que há de 

diferente neste processo nos EUA é que a indústria cultural estadunidense, não influenciava 

                                                   
56 Nessa pesquisa o gênero foi compreendido a partir das discussões propostas por Joan Scott no texto Gênero: 

uma categoria útil de análise histórica (1995), e, também, pelas considerações de Carla Pinsky, no livro 

Mulheres dos anos dourados (2014), que podem ser sintetizadas no excerto: Quando falamos em gênero, estamos 

falando da construção cultural do que é percebido como diferença sexual, ou seja, das maneiras como as 

sociedades entendem, por exemplo, o que é “ser homem” e “ser mulher”, e o que é “masculino” e “feminino”. 

Assim, podemos tratar essas noções como conceitos históricos. Nessa perspectiva, as ideias de “masculinidade” 

e “feminilidade”, as oposições do tipo “santa” /” puta”, “moça de família” /” leviana”, e os papeis e identidades 

tais como “esposa ideal”, “boa mãe”, “pai de família”, “homossexual”, são encarnados como concepções 

produzidas, reproduzidas, mas também transformadas ao longo do tempo, que podem variar em cada contexto 

social (PINSKY, 2014, p. 11).  
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somente a população do próprio país, mas era exportada para os demais países ocidentais, 

principalmente. Devido esse fato, os padrões estabelecidos para as mulheres no Ocidente são 

semelhantes ou iguais aos estabelecidos para as mulheres estadunidenses, uma vez que a produção 

desses estereótipos ocorria, também, no próprio EUA. Como destaca Higonnet (apud DUBY, 

PERROT, 1991, p. 415) ao estabelecer a comparação entre o modelo de mulher norte americano e 

o soviético: “o modelo americano [era]: doméstico, maternal, individualista e consumista.”  

A publicidade promovia habilmente essa imagem feminina. A produção das propagadas 

não apenas reforçava os estereótipos de conduta esperada das mulheres, como, também, produzia 

novos padrões de conduta e, também, de beleza, sendo propagados nas revistas e no cinema. O 

livro da autora estadunidense, Betty Friedan, A Mística Feminina de 1963,foi o resultado da  

análise desenvolvida pela autora sobre o processo que levou a mulher a aceitar os papéis que lhe 

foram impostos na década de 1950, o qual teve a colaboração dos meios de comunicação de 

massa, com destaque a imprensa periódica.  

A figura da mulher que emerge dessas bonitas revistas é frívola, jovem, quase 

infantil; fofa e feminina; passiva, satisfeita num universo constituído de quarto, 

cozinha, sexo e bebês. A revista não deixaria com certeza de falar em sexo, a única 

paixão, o único objetivo que se permite à mulher em busca do homem. Está atulhada 

de revistas culinárias, modas, cosméticos, móveis e corpos de mulheres jovens, mas 

onde estaria o mundo do pensamento e das ideias, a vida da mente e do espírito? Na 

imagem da revista as mulheres só trabalham em casa e no sentido de manter o corpo 

belo para conquistar e conservar o homem (FRIEDAN, 1971, p. 34). 

O cinema, foi mais umentre os influenciadores na produção de padrões de beleza e 

conduta para as mulheres (COTT apud DUBY, PERROT, 1991, p. 96). Os filmes traziam além 

das suas histórias ficcionais, lições práticas para as mulheres, como dicas de moda, maquiagem e 

comportamento, que reforçavam o discurso sobre a feminilidade das mulheres. 

As atrizes do cinema estadunidense57 tornaram-se símbolos não só cinematográficos, 

mas de beleza, da publicidade e das artes, transformando-se em padrões de beleza a serem 

seguidos e idealizado (COTT apud DUBY, PERROT, 1991, p. 95). Assim, os corpos curvilíneos 

das modelos de capa de revista, das atrizes hollywoodianas, e dos programas de televisão, 

tornaram-se padrões para as donas de casa, uma vez que ausentes dos ambientes urbanos, 

recebiam e assimilavam esses padrões através da visualidade que esses meios produziam sobre a 

mulher.  

                                                   
57 Como destaca Antoine De Baecque, em seu texto O Corpo e o Cinema (apud CORBIN, CORTINE, 

VIGARELLO, 2008), o trânsito de nacionalidade entre as atrizes foi constante durante as décadas de 1940 e 

1950. Diversas atrizes europeias, ao não serem reconhecidas em seus países de origem, transformam-se em norte 

americanas no imaginário cinematográfico. Um desses casos foi o Brigitte Bardot, que não sendo reconhecida na 

França, passou a atuar no cinema norte americano, chegando a ser considerada um ícone do cinema nos EUA.  
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Women’s world was limited to the family life, to their body and appearance, to their 

husband’s wills, to the children, the house and the activities in their neighborhood. 

Magazines were a way of having women's lives revolve more and more around their 

households only. 

No references about the important events of the time, such as Fidel Castro’s 

revolution in Cuba, men's efforts to explore space, the plane that broke the sound 

barrier, the fight of Afro-Americans for extended social rights… These publications 

guaranteed the idea that the only duty of women was to take care of their families 

and thus to optimize their femininity (LAMB, 2011, p. 25). 

A ideia de que a mulher era dependente do homem, contribuiu com outra ideia sobre a 

mulher, de que essa deveria estar sempre bela para o mesmo, a fim de que não o perdesse. Assim, 

a indústria cosmética atuou fortemente sobre o cotidiano das mulheres na década de 1950, com as 

promessas de que a beleza seria alcançada através dos seus produtos. Temos na década de 1950 a 

união dos instrumentos da cultura de massa em favor da propagação de um ideal de beleza e 

comportamento imposto a mulher que se utilizava de toda as suas capacidades gráficas e 

publicitárias (HIGONNET apud DUBY; PERROT, 1991, p. 415-418). 

A marca de cosméticos Revlon, que iniciou as suas atividades em 1932 vendendo apenas 

esmaltes, na década de 1950 era a principal marca cosmética de batom utilizada nas capas de 

revista e escolhida pelas modelos e atrizes de cinema, como Brigitte Bardot. Segundo a descrição 

da própria marca em relação a sua história na década de 1950, a Revlon era:  

From the glossy magazine pages of the 1950s sprung one of the most talked-about 

beauty campaigns of all time for Revlon’s Fire & Ice™ lipstick and nail enamel. 

During a time when exotic foreign actresses, like Brigitte Bardot and Ingrid 

Bergman, were dominating popular culture, the Revlon campaign showed the 

American woman that she could be as compelling and glamorous in everyday life as 

any starlet on the silver screen. 
58

 

Assim, o que teremos de referência para o estabelecimento de um padrão de beleza para o 

gênero feminino nos EUA, será produto da cultura de massa nas suas diversas formas de 

viabilização. O discurso desses produtos serão, na sua maioria, convergentes entre si afim de que 

se atinja o público-alvo de diversas formas, ou seja, as mídias atuaram em consonância umas às 

outras, a fim de que o discurso promulgado fosse absorvido pelo seu público-alvo, neste caso, as 

mulheres estadunidenses. 

 

ENTRE PAPÉIS E PLÁSTICO: HARPER’S BAZAAR, VOGUE E BARBIE 

Algumas considerações devem ser feitas a respeito das fontes e de como foram analisadas 

nesta pesquisa. Dois corpus de fontes foram utilizados na pesquisa: o primeiro, composto por 124 

capas das revistas Harper’s Bazaar e Vogue, que correspondem a 124 edições publicadas das 

                                                   
58Disponível em: <http://www.revlon.com/behind-the-color/legacy>. Acesso em: 01 dez. 2018. 
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mesmas, entre os anos 1955 e 1959; o segundo, foi constituído por duas bonecas Barbie, lançadas 

no ano de 1959. Embora a materialidade das fontes seja distinta, ambos os corpus de fontes foram 

analisados como imagens visuais, sendo aplicada a elas uma análise sobre o regime de visualidade 

em que estavam inseridas. E por regime de visualidade temos a compreensão de que:  

As imagens se imbricam com os significados e com a dinâmica dos afetos, de modo 

que a relação homem/imagem é determinada por uma infinidade de regras sociais 

denominadas regimes de visualidade, ou seja, as formas de representar o mundo 

visível mudam de acordo com os regimes de visualidade de cada época e de cada 

lugar (KRAUSS; LOPES, 2010, p. 257). 

Assim, analisamos as capas das revistas em um primeiro momento, buscando estabelecer 

qual era a visualidade sobre o feminino que estas propagavam. Em seguida analisamos a 

visualidade das bonecas Barbie, considerando como foram constituídas e vendidas no seu 

primeiro ano. Em um terceiro momento estabelecemos a análise dos dados de forma comparativa, 

momento no qual nos propomos a responder a problemática da pesquisa, que foi: Quais eram as 

representações visuais femininas que eram difundidas nas revistas de moda Vogue e Harper’s 

Bazaar nos Estados Unidos da América entre os anos de 1955 e 1959, que são perceptíveis na 

construção visual da boneca Barbie, lançada pela Mattel em 1959? 

As revistas servem tanto como fontes de informação, guias de conduta ou, ainda, 

formadoras de opinião (PINSKY, 2014, p. 10) do período em que foram produzidas e para o 

público a que estão direcionadas. Pensando nisso, a pesquisa desenvolvida tem como fonte as 

capas das revistas Harper’s Bazaar e Vogue, em suas edições estadunidenses, afim de analisar 

como as mulheres foram representadas por ambas. As capas das edições das revistas foram 

analisadas como sendo  

[...]exemplos de imagens sintéticas que povoam o mundo contemporâneo e que 

representam uma certa forma de pensar, a qual está associada a uma economia de 

tempo e espaço. As imagens sintéticas comunicam porque utilizam com habilidade 

as linguagens do mundo, exploram seus potenciais, fazem associações que geram 

sentidos em pouco espaço/tempo (SILVA, 2003, p. 134) 

Assim, das capas extraíram-se categorias para a análise comparativa das duas revistas, que 

foram principalmente estéticos-visuais, embora os elementos textuais presentes nas capas tenham 

sido observados e referenciados em caso de dissonância entre a imagem representada e o texto 

que a acompanha. As categorias de análise foram: cabelo (cor e corte), acessórios utilizados, 

vestimentas, maquiagem (analisamos a maquiagem naquilo que é aparente e destacado, uma vez 

que os produtos utilizados na preparação e uniformização da pele do rosto não podem ser 

elencados), silhueta aparente da modelo e o foco da capa (analisamos se houve utilização de 

imagem fotográfica, se houve segmentação dos corpos das modelos, se os elementos focalizados 

ou que compõe a capa são animados ou inanimados). As categorias definidas para a análise 
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surgem das considerações de Buitoni (2014, p. 42) sobre a influência, dominação, das imprensa 

feminina sobre a construção dos corpos femininos através de um discurso estético-visual.  

A revista Harper’s Bazaar foi fundada em 1867 pelos irmãos James, John, Joseph 

Wesley, and Fletcher Harper, donos da editora nova iorquina Harper & Brothers. A revista, que 

foi inspirada em uma publicação ilustrada alemã, não se limitou aos assuntos de beleza, mas 

também propôs discussões politizadas às suas leitoras, discussões que estavam em voga, como o 

direito pela educação, emprego e voto às mulheres nos EUA, no final do século XIX e início do 

XX (MOOALLEM, 2016). Já a Vogue foi crida em 1892, por Arthur Baldwin Turnure,como um 

semanário social para a elite de Nova York. Em 1909 foi adquirida por CondéMontroseNast , 

fundador da CondéNastPublication,, a partir de então a revista tornou-se uma revista de moda 

feminina, com o foco em etiqueta, comportamento e beleza, publicada bissemanalmente 

(MENDONÇA, 2010, p. 82). 

A análise das capas considerando as categorias selecionadas e mencionadas acima, nos 

permitiu a elaboração do quadro comparativo abaixo. Nele encontramos a consolidação da análise 

das capas, sendo apresentada a característica analisada em cada categoria que obteve maior 

ocorrência entre as capas analisadas. Deve-se considerar que foram analisadas 42 capas/edições 

da Harper’s Bazaar e 82 capas/edições da Vogue America, sendo então uma análise de 

amostragem.  

 

CATEGORIAS DE 

ANÁLISE 

HARPER’S BAZAAR VOGUE AMERICA 

 

CABELO 

COR Loiro/Castanho Castanho  

COMPRIMENTO Curto Curto  

ACESSÓRIOS Chapéu e luva Brincos  

VESTIMENTAS Casacos Casacos  

MAQUIAGEM Batom vermelho e delineador 

preto 

Batom vermelho e delineador 

preto 

SILHUETA Indefinida Variáveis  

FOCO DAS CAPAS O corpo da modelo O corpo da modelo 

Tabela 1: quadro comparativo dos resultados da análise das revistas Harper’s Bazaar e Vogue, 

produzido pela autora da pesquisa.  
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Os dados que obtivemos da análise das capas das revistas corroboram com a colocação de 

Buitoni (2014), sobre a forma como a imprensa, a feminina em especial, ajuda a formar a 

visualidade, representação sobre os corpos em seus meios de produção e circulação.  

A imprensa feminina, ajudada e reforçada pelo discurso publicitário, exerce um 

efeito espelho da evolução das mentalidades, além de criar normas nas áreas de 

beleza, educação, saúde, nutrição, sexualidade, psicologia.... Geralmente não 

encontramos normas políticas explícitas, mas todos esses preceitos comportamentais 

sempre envolvem consequências políticas. Assim, a prescrição de certas formas 

corporais e ideais de beleza é inseparável das publicações para as mulheres. Se no 

começo do século XX a moda pedia roupas mais curtas e leves, que facilitavam os 

movimentos, por outro lado, preconizava um corpo ideal. A obsessão pela magreza 

estava começando. Porém, o rosto – ampliado enormemente nas telas 

cinematográficas – era o centro das atenções. A maquiagem começava a se 

democratizar, não era mais atributo das mulheres do teatro ou do cinema (p. 42).  

Ao que podemos concluir, as duas revistas durante o período possuíam proximidades 

quanto aos seus discursos e ideais para representações. O resultado obtido era esperado, uma vez 

que entre as revistas ocorreu a situação de diretores que trabalharam nas duas revistas em períodos 

próximos, o contexto de criação e circulação das mesmasser o mesmo e, ainda, as duas revistas 

foram grandes concorrentes entre anos analisados.  

A boneca Barbie foi lançada pela Mattel na American Toy Fair na cidade de Nova 

Iorque em 09 de março de 1959. Surgiu da ideia de Ruth Handler de criar uma boneca que 

proporcionasse às meninas adolescentes a experiência de brincar com bonecas que não 

remetessem aos tradicionais papéis atribuídos ao feminino na década de 1950, ou seja, brinquedos 

que não as fizessem experenciar, apenas, a maternidade ou o matrimônio. De acordo com Handler 

(apud MATTEL, 2002), a ideia surgiu ao ver sua filha e uma amiga, brincarem com bonecas de 

papel bidimensionais, nas quais colocavam roupas e confabulavam futuros para estas, muitas 

vezes manifestando as suas vontades para seus próprios futuros. Handler defendia que a criação 

de uma boneca que pudesse trazer as meninas adolescentes realidades diferentes das que eram 

proporcionadas para as mulheres de classe média na década de 1950, as meninas seriam 

incentivadas, no ato de brincar, a serem o que desejassem ser. Assim, a boneca Barbie teria 

surgido para fazer as meninas acreditarem que possuíam possibilidades, nas palavras de Handler, 

“Barbie hasalwaysrepresentedthefactthat a womanhaschoices” (apud PICHE, 2009, p. 8).   
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Figura 1: #1 e #2 Ponytail Barbie® Doll com roupa e acessórios originais. Imagem disponível em: 

<https://barbie.mattel.com/shop/en-us/ba/1-2-ponytailrbie-doll-in-original-swimsuit-0850-1959.>. 
 

Esta foi a história atribuída a criação da boneca por Ruth Handler e pela Mattel, e 

continua sendo considerada pela empresa como a história de criação da boneca. Entretanto 

podemos atribuir a inspiração para a criação da Barbie veio do contato de Handler com a boneca 

alemã BildLilli durante uma viagem de família a Suíça em 1956. Lilli foi uma boneca adulta 

criada a partir da história em quadrinhos sobre a personagem, veiculada no 

BildZeitung.Handlerteria visto na boneca alemã uma oportunidade de criar uma boneca com 

corpo adulto, que ainda não existia no mercado estadunidense (TULINSKI, 2017, p. 7). 

Handler passou a trabalhar John W Ryan para descaracterizar e desvulgarizarLilli, a fim 

de que a sua boneca irmã estadunidense fosse aceita na sociedade estadunidense e que não tivesse 

aproximação com a significação atribuída a boneca alemã, que era explicitamente sexual 

(ROVERI, 2008, p.45). Devido aos custos de produção, o processo de criação da boneca 

estadunidense em plástico tipo vinil com as características, supostamente, aceitas, ocorreu em 

conjunto com produtores japoneses (ibidem, p.46). A construção da nova boneca da Mattel reuniu 

uma vasta equipe (designer de moda, engenheiros, cabelereiros, etc.) em seu desenvolvimento e 

atribuíram-lhe o nome de Barbie, em homenagem a filha de RuthHandler, Barbara (TULINSKI, 

2017, p. 10-11).   
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A estilista Charlotte Johnson foi a responsável pela criação das roupas das bonecas. 

Devido ao fato de as primeiras bonecas Barbie serem modelos adolescentes profissionais, foi 

necessário que Johnson e sua equipe criassem um guarda-roupa para a boneca que acompanhasse 

a tendência das casas de costura da época. Assim, a Barbie teve seus primeiros 21 conjuntos de 

vestimentas inspiradas em Dior, Balenciaga, Givenchy, Saint-Laurent, entre outros (TULINSKI, 

2017, p. 10). As roupas feitas para as bonecas eram produzidas com o mesmo número de detalhes 

que as de tamanho adulto e em sua maioria, eram produzidas nas mesmas fábricas e com o mesmo 

maquinário. 

Em 09 de março de 1959, a Barbie encabeçou o grande lançamento da Mattel para a 

temporada na Toy Fair de Nova Iorque. E foi um fracasso. A ideia de uma boneca em corpo 

adulto não foi bem recebida pelos lojistas, que acabaram não comprando os exemplares da 

boneca, impossibilitando assim, sua venda inicialmente. Com o início desastroso da boneca, a 

Mattel iniciou um processo de ressignificação através das propagandas e passou a assumi-la como 

uma boneca exemplar para as meninas.Foi vendida às mães a ideia de que com a Barbie suas 

filhas aprenderiam a ser pequenas damas (LORD apud TULINSKI, 2017, p. 11). A primeira 

propaganda divulgada da Barbie trazia a seguinte canção:  

Barbie você é linda/ Barbie você me faz sentir/ Minha boneca Barbie realmente é 

real./ Barbie sorrindo tão pequena/ Sua roupa de dança toca um sino/ Na festa, ela 

lançará um feitiço/ Muitas bolsas, chapéus e luvas/ E todos os acessórios enfeitam a 

boneca/ Algum dia eu serei exatamente como você/ Até lá, eu sei bem o que farei/ 

Barbie, linda Barbie, eu vou acreditar que sou você (apud ROVERI, 2008, p. 3). 

Podemos perceber que houve uma mudança no sentido e significado que havia sido 

atribuído à Barbie. Se Handler de início imaginou que as meninas ao brincarem com a boneca 

imaginariam um futuro para si, a partir de então passou-se a desejar que as meninas projetassem a 

personalidade da Barbie em si, imaginando suas vidas como a da boneca. Muitas das críticas que a 

boneca recebeu e recebe podem ter se originado nisto, principalmente as que dizem respeito aos 

estereótipos que a Barbie constrói e dissemina sobre as mulheres (TULINSKI, 2017, p. 57). 

Podemos considerar que muito do que foi pensado para a boneca, foi pensado como uma forma de 

inseri-la na sociedade em que foi criada, no seu contexto, assim, tanto discurso, como o visual, 

corroboraram para isso. Um dos fatores que corroboram ao nosso ver com esta ideia é o fato de a 

boneca ter vendido cerca de 350 mil exemplares, ainda em 1959, e ter se transformou, nos anos 

que decorreram, o brinquedo mais rentável da Mattel. 

As bonecas 850 #1 e #2 Barbie Ponytail (figura 1) lançadas em 1959 eram feitas em 

plástico tipo vinil, com uma grande rigidez, entretendo mais maleável se comparada a BildLilli. A 

cor do plástico era bege claro, fazendo referência a pele de uma pessoa considerada branca. 

Ambas a bonecas possuíam a proporção 1:6 em relação ao humano, medindo cerca de 30 
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centímetros.). A análise das bonecas, mediante as mesmas categorias analisadas nas capas das 

revistas, nos proporcionou os resultados da tabela abaixo.  

 

CATEGORIAS DE 

ANÁLISE 

BONECA BARBIE 850 

#1 PONYTAIL 

BONECA BARBIE 850 

#2 PONYTAIL 

 

CABELO 

COR Loiro/Castanho  Loiro/Castanho  

COMPRIMENTO Médio  Médio  

ACESSÓRIOS Brincos, óculos, sapatos e 

pedestal  

Brincos, óculos e sapatos  

VESTIMENTAS Maiô listrado (preto e branco) Maiô listrado (preto e branco) 

MAQUIAGEM Batom vermelho, delineador 

preto e sombra azul 

Batom vermelho, delineador 

preto e sombra azul 

SILHUETA Curvilínea  Curvilínea  

Tabela 2: Dados extraídos da análise visual das bonecas Barbie 850 #1 e #2, produzido pela autora da 

pesquisa.  

 

Das comparações que podemos estabelecer entre a visualidade da boneca Barbie e a 

das revistas Vogue e HB apenas duas das categorias de análise podem ser diretamente 

relacionadas e entendidas como características visuais do feminino na década de 1950.  

A primeira categoria na qual podemos estabelecer relações direta é a que corresponde às 

cores dos cabelos. Nos dois corpus de fontes as cores de cabelo são as mesmas, ou seja, nas capas 

das revisas temos o loiro e o castanho como cores predominantes e nas bonecas temos modelos 

com ambas as cores disponíveis para compra. Podemos assim, compreender que tal ocorrência se 

deu pelo fato de tais cores de cabelo estarem presente na sociedade e na representação visual das 

mulheres. A visualidade nesta característica era de certa forma homogênea, ao apresentar as duas 

cores como possibilidades. As mulheres eram loiras, mas também morenas. É claro que estas 

conclusões se dão dentro da classe social que foi analisada nesse trabalho, a classe média e em 

menor medida, a classe alta. Pois se fora disso podemos entender que as mulheres e as meninas 

negras não eram representadas nos dois produtos culturais, nem em aspectos como a cor dos 

cabelos.  

Ainda sobre os cabelos, o comprimento do cabelo que foi um dos pontos analisados, não 

foi possível definir uma unanimidade entre as duas fontes, uma vez que as revistas demonstraram 

preferência pelos cabelos curtos e a Barbie possuía o cabelo com comprimento médio. Neste 

ponto devemos observar então a ausência do comprimento de cabelo longo, o que ocorre em 

ambos as fontes analisadas, podendo ser compreendido como algo não ideal para o período.   
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A segunda categoria em que observamos correspondências diretas entre os dois corpus de 

fontes foi a de maquiagem. Nos dois corpus pudemos analisar que o uso do delineador preto e do 

batom vermelho se fez presente em praticamente todas as fontes que foram analisadas. O uso 

destes produtos já havia sido notado pelos autores que nos ajudaram a entender como era o 

modelo de mulher esperado para a década de 1950. E aqui podemos observar que a fontes davam 

continuidade a visualidade construída sobre a mulher, transformando o uso destes produtos de 

maquiagem como obrigatórios ou essenciais às mulheres. Se desde pequena a menina, através das 

brincadeiras com a Barbie, estaria entendendo que a mulher utiliza estes produtos todos os dias de 

sua vida, e vê ressonância na sociedade dessa visualidade, podemos dizer que muito 

provavelmente ela entenderá isso como uma característica necessária para a mulher adulta. Um 

dos fatores que podemos associar a correspondência entre as fontes é que o maquiador 

responsável pela descaracterização de BildLilli para constituir a Barbie, trabalhava no Universal 

Pictures, sendo assim, trabalhava com modelos e atrizes de cinema, e não vemos como a 

maquiagem da boneca poderia ter sido diferente da utilizada pelas mulheres adultas nos EUA.  

Nas demais categorias não encontramos relações diretas, mas em sua maioria 

aproximadas. Entendemos que isto ocorreu pelo fato de as categorias que foram consideradas 

diziam respeito a utilização de objetos que não pertenciam a mulher em sua forma física, como 

exemplo as roupas e acessórios, sendo assim, eram características variáveis tanto na Barbie como 

nas modelos das capas das revistas, podendo ser moldado de acordo com a vontade dos editores 

de revistas ou das meninas que brincavam com a Barbie.  

Quanto a vestimenta as relações que puderam ser estabelecidas derivam da consideração 

do histórico da boneca e da vendas a parte das roupas da mesma. Como dito acima, as roupas das 

Barbie eram confeccionadas pensando nos lançamentos dos estilistas europeus em sua maioria, 

assim, uma vez que as modelos das capas de revistas eram vestidas na maioria das vezes pelos 

mesmo estilistas que haviam servido de inspiração para a criação das roupas da boneca, podemos 

estabelecer que a visualidade indumentária da boneca dependia da compra a parte destas. 

Podemos considerar esta como uma estratégia de vendas das roupas da boneca, uma vez que eram 

utilizadas tanto para a expansão de projeções de personalidades e futuros para a Barbie, como para 

a associação da boneca com o mundo real, que poderia encontrar relação nas capas das revistas. 

Ainda em decorrência dessa similaridade, temos a construção de uma visualidade que se 

dá através da comunicação e influência entre os dois corpus de fontes, bem como é associado ao 

projeto discursivo da boneca. A relação entre os corpus de fontes, embora não explicito, é 

determinante. Após o fracasso inicial de vendas da boneca, podemos dizer que a Mattel utilizou a 

aproximação entre a representação visual da Barbie e o que era tido como ideal para as mulheres 

no quesito moda, como forma de reforçar um discurso de que as meninas aprenderiam com a 
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Barbie a serem mulheres. A propaganda da boneca, citada acima, reforça a associação que 

estabelecemos ao incorporar a boneca, após comentários sobre as roupas da boneca, que “algum 

dia eu serei exatamente como você. Até lá, eu sei bem o que farei. Barbie, linda Barbie, eu vou 

acreditar que sou você”. 

Quanto a questão da silhueta não podemos estabelecer relações diretas, novamente, mas 

algumas questões podem ser levantadas. A primeira que influência no resultado dessa comparação 

é o fato de nas capas das revistas o corpo das modelos, nem sempre, estiveram totalmente visíveis 

para a análise. Outro fato é que nos corpos das modelos as roupas realmente influenciam na 

definição ou não da silhueta, enquanto que na Barbie a silhueta foi propositalmente alterada aos 

padrões considerados ‘normais’ para que as roupas não provocassem tal efeito, mas sim que 

acentuasse a sua forma. A visualidade da Barbie proposta por John Ryan a considerava vestida. A 

boneca Barbie teve o seu corpo esculpido para ser o que era, foi uma escolha dos designers e 

produtores da boneca, fato que nas modelos, embora tenhamos casos em que as modelos são 

obrigadas à manter determinada aparência física, podemos compreender que elas não foram 

moldadas de acordo com uma ideia determinada, tiveram suas características ressaltadas ou 

ocultadas, a fim de que fossem inseridas em uma composição de visualidade para a década de 

1950.  

Outra questão que podemos considerar é sobre quais roupas a boneca e as modelos 

utilizavam na composição visual sobre seus corpos. As roupas utilizadas pela Barbie, como 

demonstramos acima, eram em sua maioria de estilistas franceses, que buscaram nas roupas de 

séculos passados suas inspirações, optando pelas sobreposições e grande volume para os tecidos, 

bem como a riqueza de detalhes. Já para as modelos podemos observar, que embora estes 

estilistas referenciados acima fossem utilizados, não eram os únicos e as roupas escolhidas não 

eram tão definidas visualmente como pertencentes ou não a um determinado estilista, isso se deve 

ao fato de na maioria das capas as modelos trajavam roupas sóbrias para serem utilizadas no dia-

a-dia da mulher de classe média, mas sem que perdessem a elegância. A revista Vogue nos 

demostra isso com a sua associação com a estilista Coco Chanel, conhecida pela sua proposta 

estilística diferenciada e considerada, em certa medida, masculinizante. Assim, o ponto principal 

quanto a silhueta da Barbie é a intensão dos profissionais que a criaram pode ser associada com 

uma tentativa de responder a uma demanda da sociedade, de que a sociedade, ao comprar a 

boneca se visse representada por ela e nela.  

A visualidade construída para o feminino, representado por nossas fontes, está atrelada à 

visualidade considerada para a década, que demonstramos no início deste texto. Podemos 

considerar que esse modelo ideal de feminino não foi construído e difundido apenas por um meio 
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de comunicação ou entidade cultural, podemos pensar que este ideal, foi considerado ideal para 

uma grande massa por justamente ser constituído por vários elementos visuais e culturais 

difundidos na década de 1950.  

Essa unidade na visualidade do feminino na década pode encontrar amparo no que 

Baxandall escreveu sobre os regimes de visualidade que regem as sociedade em determinados 

períodos. De acordo com o autor “Parte do equipamento mental com que um homem organiza sua 

experiência visual é culturalmente relativo, no sentido de ser determinado pela sociedade que 

influenciou sua experiência (apud GASKELL, apud BURKE, 2011, p. 267).  

Assim, as proximidades entre a representação visual do feminino nas capas das revistas 

Harper’s Bazaar e Vogue e nas bonecas Barbie analisadas, se dão de forma direta e indireta, como 

procuramos demostrar através da análise visual das fontes. As formas diretas foram explicitadas 

acima, considerando as análises categóricas visuais, entretanto as formas indiretas, dizem respeito 

ao contexto maior em que essas fontes foram inseridas em seu período de criação, dizem respeito 

também a reverberação e a aceitação destas como produtos culturais da sociedade em que foram 

inseridas. Não nos propomos a analisar os efeitos de nossas fontes no ambiente em que foram 

inseridos, mas com os dados apontados pelos autores consultados, como as vendas, a atribuição de 

títulos, e até mesmo o que conhecemos das fontes na atualidade, podem nos dizer que a inserção 

desses objetos culturais na sociedade foi alcançada. A Barbie continua sendo uma das bonecas 

mais vendidas para o público infantil, e as revistas Harper’s Bazaar e Vogue continuam a ser 

referências nos seus ramos de atuação dentro da imprensa periódica.  
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RESUMO: A conjuntura da década de 1870 no Brasil foi marcada por uma grande efervescência de 

ideias que contestavam valores tradicionais difundidos no Império, em busca de criar novos modelos 

políticos, científicos e sociais para o país. A necessidade de se distanciar do passado colonial, que 

esteve presente por todo o Império do Brasil, acentua-se nesta década, aumentando o empenho em 

criar projetos de modernização do país que o ajudassem a seguir o caminho do progresso. Neste 

contexto, muitos intelectuais aproximaram-se das ciências naturais, enxergando nestas uma 

possibilidade de construir discursos verdadeiramente científicos, que estariam supostamente 

carregados de uma verdade sobre o mundo. Determinismos científicos que utilizavam condições 

climáticas e raciais como modelos explicativos para compreender comportamentos sociais tornaram-se 

bastante populares no período, ocupando amplos espaços de debate nas faculdades de Direito e 

Medicina, museus e institutos de pesquisa, bem como na mídia impressa. Analisamos nesta pesquisa a 

difusão de tais modelos deterministas através dos estudos climáticos realizados pelo juiz abolicionista 

Antônio Joaquim de Macedo Soares sobre a região de Campo Largo. Seus estudos foram publicados 

no jornal Província do Paraná, sendo comentados em diversas edições pelo médico Tibério Lopes de 

Almeida. A partir disso, buscamos compreender como modelos deterministas influenciaram a visão 

que estes dois sujeitos possuíam sobre a população paranaense e se a viam negativamente ou 

positivamente. Além disso, estivemos atentos para as possibilidades do uso destes modelos por 

Macedo Soares e Almeida, como elementos constituintes de projetos modernizadores para o Brasil, 

entendendo que não havia uma distinção definida entre fazer intelectual e fazer político, sendo a 

ciência pensada naquele período de maneira extremamente pragmática e objetivando a intervenção na 

sociedade e na política. 

 

PALAVRAS-CHAVE: determinismo científico; Brasil Imperial; projetos modernizadores; teorias 

raciais 

 

ABSTRACT:The conjuncture of the 1870s in Brazil was marked by a great effervescence of ideas 

that challenged traditional values spread in the Empire, in search of creating new political, scientific 

and social models for the country. The need to distance the country from the colonial past, which has 

been present throughout the Brazilian Empire, has intensified in this decade, increasing the 

commitment to create modernization projects in the country that would help it to follow the path of 

progress. In this context, many intellectuals approached the natural sciences, seeing in them a 

possibility of constructing truly scientific discourses that were supposed to be loaded with a truth 
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about the world. Scientific determinisms based on climatic and racial conditions, become very popular 

in the period, expanding the debacle in colleges of Law and Medicine, museums, research institutes 

and the print press. We analyze in this research the propagation of this deterministic models through 

the climatic studies perfomed by theabolicionist judge Antônio Joaquim de MacedoSoares, about the 

region de Campo Largo. His studies were published in the journal Província do Paraná, being 

commented in several editions by the physician TibérioLopés de Almeida. From this, we sought to 

understand how deterministic models influenced the view that these two subjects possessed over the 

population of Paraná and whether they saw it negatively or positively. Moreover, we were attentive to 

the possibilities of the use of these models by MacedoSoares and Almeida as constituents of 

modernizing projects for Brazil, understanding that there was no definite distinction between 

intellectual and political doing, and science was thought in that period extremely pragmatic and 

aiming at intervention in society and politics. 

 

KEYWORDS: scientific determinism; Brazil Empire; modernization projects; racial theories 

 

ELEMENTOS CONJUNTURAIS DA DÉCADA DE 1870 NO BRASIL 

Foram marcantes na década de 1870 no Brasil diversas mobilizações e movimentos de 

contestação à política imperial e às práticas sociais e culturais vigentes no período. Esta década foi 

iniciada ainda com a Guerra da Tríplice Aliança,em vigor contra o Paraguai59, evidenciando 

diversos problemas da infraestrutura e capacidade organizativa brasileira. O conflito explicitou 

contradições no Império, como a questão da escravidão. Concomitantemente à abolição da 

escravidão no Paraguai, implementada pelo Conde d’Eu, genro de Dom Pedro II, o sistema 

escravista no Brasil ainda imperava com muita força, elemento que foi muito usado como 

propaganda paraguaia na guerra. A pauta da escravidão se fez ainda mais presente por conta da 

participação de diversos escravos e libertos lutando no conflito (CARVALHO, 2012, 

p.107).Brasil e Cuba adentravam a década de 1870 como os dois últimos países escravistas nas 

Américas. Portanto, a sombra da Revolução Haitiana e da recente Guerra Civil Americana 

instigavam grande temor entre as elites brasileiras, que temiam uma alternativa violenta para a 

escravidão no Brasil (RAMOS, 2002, p.137). Dentro das discussões do Instituto dos Advogados 

Brasileiros (IAB), como apura Eduardo Spiller Pena, a preocupação que a escravidão tomasse 

rumos semelhantes ao Haiti ou aos Estados Unidos, ameaçando a integridade do Estado brasileiro, 

era constante. A questão do direito à propriedade também exercia um grande papel, o que 

direcionava muitos dos debates para um discurso de abolição gradual da escravidão (PENA, 2001, 

p. 275). 

As contradições da guerra a respeito da escravidão forneceram munição para o 

movimento abolicionista, que começa a surgir de maneira mais organizada a partir de 1868. A 

promulgação da Lei Rio Branco, ou como é melhor conhecida, a Lei do Ventre Livre, em 28 de 

                                                   
59 A Guerra da Tríplice Aliança, Guerra do Paraguai ou ainda Grande Guerra, como referida na história 

paraguaia, foi um conflito que perdurou de dezembro de 1864 até abril de 1870. Foi constituída de uma aliança 

entre Argentina, Brasil e Uruguai contra o Paraguai. 
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setembro de 1871 constituiu uma iniciativa efetiva contra a perpetuação da escravidão. Além de 

impedir que pessoas nascessem escravas, a Lei do Ventre Livre facilitou o processo judicial para 

que indivíduos escravizados obtivessem a sua liberdade, garantido que a partir do momento que o 

sujeito possuísse pecúlio suficiente para comprar a sua alforria, está não estaria mais condicionada 

à vontade do senhor e deveria ser efetivada. Com o incentivo desta lei, o movimento abolicionista 

passou a atuar de maneira mais efetiva e diversificada. São organizadosclubes e associações 

abolicionistas, conferências públicas e banquetes. O abolicionismo se diversifica tanto quanto ao 

seu método de ação, quanto ao público que visa atingir, desde parlamentares e membros da elite 

até pessoas comuns (ALONSO, 2015, p. 104).  

Também foi um período em que os campos do direito, medicina, história e memória, 

entre outros, passaram por questionamentos mais enfáticos quanto a sua composição, autonomia e 

projetos de futuro (SCHWARCZ, 1993, p. 35). As Faculdades de Direito no Império foram 

planejadas de maneira a formar profissionais mais adaptados à vida política do que tecnicamente 

eficientes como juristas. Sua capacitação era elaborada de maneira a favorecer a burocratização do 

Estado e profissionalização da política, buscando elementos que ajudassem a transformar o Brasil 

em um Estado moderno, o que o tornou um país administrado politicamente pelo bacharelismo 

(ADORNO, 1988, p. 78).De acordo com Sérgio Adorno, o bacharel em direito constituiu-se como 

principal intelectual do Brasil Imperial, estabelecendo as principais linhas ideológicas do país. 

Para Adorno: 

As Academias de Direito fomentaram um tipo de intelectual produtor de um saber 

sobre a nação, saber que se sobrepôs aos temasexclusivamente jurídicos e que 

avançou sobre outros objetos de saber. Um intelectual educado e disciplinado, do 

ponto de vista político e moral, segundo teses e princípios liberais. (ADORNO, 

1988, p.79). 

A formação de bacharéis em direito como burocratas e políticos profissionais foi um 

projeto de maior força na Faculdade de Direito de São Paulo, enquanto que na Faculdade de 

Direito de Recife o foco de boa parte dos seus alunos tomou outro caminho. Difundiam-se pela 

Europa linhas de pensamento baseadas em determinismos climáticos e biológicos, buscando 

explicar o desenvolvimento econômico e a influência política europeia no mundo. As conclusões 

geralmente apontavam para uma superioridade racial europeia e condições climáticas ideais para o 

avanço civilizacional, o que servia de justificativa para o imperialismo europeu e a dominação de 

povos supostamente inferiores (SKIDMORE, 1976, p. 43).Já era detectável nessa década, mesmo 

que de maneira dispersa, a formação de um imaginário dentro das instituições de ciência 

brasileiras que se inspiravam nesses determinismos, bem como teorias evolucionistas, para 

analisar a sociedade e tentar explicar o atraso político Brasil em relação a outros países 

(SCHWARCZ, 1993, p. 38).A Faculdade de Direito de Recife foi uma das instituições que se 
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apropriou bastante de tais perspectivas. Os determinismos científicos surgem como forma de 

contestação de ideias tradicionais estabelecidas como o romantismo e a forte influência do 

catolicismo na sociedade brasileira, sempre se fazendo a defesa de um ideal de progresso e 

civilização (SCHWARCZ, 1993, p. 195). Desta maneira, os acadêmicos da Faculdade de Recife 

buscaram aproximar o direito com as ciências naturais, objetivando um caráter científico para o 

seu campo, que estaria carregado de um status de “verdade”. Isso faria com que os bacharéis 

formados e em formação na Faculdade de Recife assumissem para si um status de vanguarda 

científica do país, colocando em pauta uma visão laica e racional do mundo, contestando o direito 

natural e uma ordem social rígida e imutável (SCHWARCZ, 1993, p. 197).  

Foi muito difundido na historiografia do período que a incorporação de ideias 

estrangeiras ao imaginário brasileiro dava-se de maneira a subverter asoriginais, que eram mal 

compreendidas, criando não uma ciência e sim um cientificismo, com uma propagação de 

conceitos deformados. Entretanto, para Angela Alonso, esse movimento de reformulação de ideias 

estrangeiras não se tratava necessariamente de uma má compreensão, mas sim um processo de 

construção de uma identidade científica própria (ALONSO, 2000, p. 40). O fazer político e o 

fazer intelectual eram práticas sobrepostas, portanto, fazer uma divisão desses campos no período 

seria anacrônico, já que isso seria ignorar “a atividade política dos ‘intelectuais’ ou a atividade 

‘intelectual’ dos políticos”, de acordo com Alonso, em um período em que a separação entre estes 

meios ainda não é clara (ALONSO, 2000, p. 39).Isto é evidente na própria configuração das 

Faculdades de Direito no Império, que direcionavam a formação de seus bacharéis de maneira a 

intervir política e ideologicamente. A partir desta perspectiva, observa-se que a atividade 

intelectual era extremamente pragmática, objetivando metas políticas que estavam em diálogo 

com um projeto contestador do Estado brasileiro, buscando uma modernização e secularização 

das instituições. 

As discussões dos bacharéis a respeito de política e ciência não se davam apenas dentro 

das faculdades de direito:suas ideias possuíam uma abrangência pública, atingida através dos mais 

diversos periódicos, utilizando o jornalismo como ferramenta (ADORNO, 1988, p. 79). Dentro 

dos jornais, as secções scientificas consolidaram-se como importantes espaços de debate a 

respeito do Brasil e seu povo, colocando em pauta discussões teóricas que associavam política e 

ciência, atingindo o seu ápice na década de 1880. Tais ideias costumavam assumir uma posição 

antagônica à Igreja, utilizando a ciência como elemento para justificar discursos de verdade. Era 

somente através de uma visão científica de mundo, negando a explicação religiosa, que poderia se 

compreender o mundo (SCHWARCZ, 1993, p. 116).Tal perspectiva dialogavamuito com o 

positivismo de Auguste Comte, que era muito exaltado em diversas publicações, assim como as 
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ciências naturais e seus sujeitos de destaque, como Charles Darwin e Herbert Spencer 

(SCHWARCZ, 1993, p. 119).  

Contudo, neste universo jurídico também estava em perspectiva no período a reforma 

judiciária de 1871. Entre seus objetivos estava a maior profissionalização do poder judiciário, de 

maneira a limitar o exercício de funções políticas por parte dos bacharéis e direcioná-los a prática 

jurídica. A reforma estabeleceu uma separação entre as funções judiciais e policiais, 

possibilitando maior autonomia das polícias, bem como reestruturou as funções dos juízes de paz, 

municipais e de direito, sendo esses últimos que possuíam as obrigações mais importantes 

(CARVALHO, 2013, p. 175). Segundo José Murilo de Carvalho, um dos elementos que 

pressionou para uma reforma que profissionalizasse o judiciário, foi a própria saturação de 

bacharéis de direito existentes naquele contexto. O constante acúmulo de funções dos bacharéis 

mais antigos, incluindo aquelas fora do campo jurídico, impedia que os novos bacharéis 

conseguissem se inserir no campo jurídico ou na política (CARVALHO, 2013, p. 181).  Aqui é 

possível perceber uma tensão entre os projetos erigidos nas faculdades de direito, o grande 

número de bacharéis formados e as políticas modernizadoras que estavam sendo idealizadas. 

A década de 1870 no Brasil foi um período de intenso conflito de ideias, projetos e 

gerações, em que destacam-se os ideais modernizadores, progressistas e que almejavam alcançar 

uma civilização mais desenvolvida. Ao lado disso, a ciência é utilizada para legitimação de 

discursos políticos. Alguns destes elementos conjunturais estão expressos na seleção de fontes que 

analisaremos a seguir. 

 

SECÇÃO SCIENTIFICA: DISCURSOS DETERMINISTAS E PROJETOS 

MODERNIZADORES 

Tendo em vista o panorama da década de 1870 no Brasil, buscamos através dos estudos 

sobre o clima de Campo Largo realizados pelo juiz de direito e abolicionista Antônio Joaquim de 

Macedo Soares, entre 1875 e 1877, bem como os comentários do médico Tibério Lopes de 

Almeida à pesquisa do referido juiz. Analisaremos as concepções que esses dois indivíduos 

manifestaram a respeito da população da província do Paraná, tendo eles como base teorias que 

circulavam na época que atribuíam comportamento social e organização política às condições 

climáticas. Buscamos estabelecer um diálogo com o projeto de modernização e institucionalização 

do Estado e construção da nacionalidade brasileira em voga no final do Império. As discussões 

levantadas pelos dois encontram-se na coluna Secção Scientifica, do jornal Província do Paraná: 

Orgam democrático, dedicado aos interesses da Província. 

Nas duas últimas décadas do Império, circularam na província do Paraná mais de uma 

centena de periódicos. A periodicidade dos jornais na época era irregular, geralmente sendo 
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publicados uma ou duas vezes na semana. O jornal Dezenove de Dezembro foi o primeiro a ser 

publicado diariamente, o que ocorreu apenas em 1884 (GRAF, 1981, p. 24). O jornal Província do 

Paraná foi uma iniciativa de membros do Partido Liberal, que encontravam dificuldades em 

publicar no mais famoso Dezenove de Dezembro, tornando-se um dos órgãos oficiais do partido. 

Seu proprietário e redator era José Ferreira Pinheiro, que circulou o jornal a partir de Curitiba para 

o resto do Paraná até 1885 (GRAF, 1981, p. 29). 

Quanto aos dois sujeitos aqui analisados, Antônio Joaquim de Macedo Soares, natural de 

Maricá, no Rio de Janeiro, foi juiz municipal e de órfãos dos termos de Saquarema e Araruama, 

também no Rio de Janeiro. Em 1874, foi nomeado juiz de direito da comarca de São José e 

Campo Largo, exercendo sua função na província do Paraná até 1876, que é o período pertinente 

para este trabalho. Sua carreira jurídica estendeu-se pelos últimos anos do Império, tendo sido 

também deputado provincial no Rio de Janeiro. Já na República, foi um dos primeiros ministros a 

ocupar assento no Supremo Tribunal Federal. É notável em sua trajetória a sua posição como 

abolicionista, expressando os ideais pelo fim da escravidão nos mais diversos veículos, desde 

revista de direito, até jornais e obras literárias60. Já Tibério Lopes de Almeida foi um médico 

natural de Cachoeira, na Bahia. A maior parte de sua trajetória deu-se na província de São Paulo, 

passando ocasionalmente pelo Paraná. Na década de 1880, tornou-se membro correspondente da 

Academia Imperial de Lisboa e obteve um título na Sociedade de Ciências Médicas de Lisboa. No 

começo da República, ocupou o cargo de vereador em Piracicaba. 

No dia 23 de janeiro de 1876 foi publicado o quarto número do jornal Província do 

Paraná, que contava com a inauguração de uma nova coluna intitulada Secção Scientifica.O 

primeiro artigo era intitulado “Resumo das observações thermometricas feitas pelo Sr. Dr. 

Macedo Soares, durante o anno de 1875, Campo Largo”61, assinada pelo citado Antônio Joaquim 

de Macedo Soares, até então juiz de direito da comarca de São José e Campo Largo. Neste estudo 

climático, Macedo Soares observou a temperatura de Campo Largo dos meses de janeiro a 

dezembro de 1875, sendo que no intervalo entre os meses de setembro e dezembro a coleta de 

dados foi executada por outro individuo, João Antônio Ferreira62. Nesta publicação, Macedo 

Soares apresentou uma tabela contendo a média de temperatura em cada mês e uma média anual. 

Por fim, fez breves comentários sobre a qualidade do clima de Campo Largo e como seu caráter 

                                                   
60 O livro Campanha Jurídica pela libertação dos escravos - 1867 a 1888, organizado por Julião Rangel de 

Macedo Soares, filho do juiz aqui estudado, reúne diversos escritos de Macedo Soares a respeito da abolição da 

escravatura. 

61 PROVÍNCIA DO PARANÁ,Curitiba, 23 de janeiro de 1876, n. 4, p. 2. 

62 João Antônio Ferreira frequentemente aparecia como integrante de reuniões do Partido Liberal, que eram 

noticiadas nos jornais. Também aparece como qualificado para o júri da província do Paraná em 1879. Não 

foram encontrados maiores detalhes sobre sua trajetória. 
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frio e seco constituía-se como “tonico, reparador, recomendavel aos doentes do peito”, fazendo 

referência ao livro Tisica pulmonar de James Henry Bennett63.   

O magistrado argumentou a respeito da importância de sua pesquisa na edição de 

número 7 do mesmo jornal64. Macedo Soares lamentava a falta de estudos referentes à 

temperatura pois, segundo ele, eram ferramentas fundamentais para a medicina, higiene, 

agricultura e indústria. Ele acreditava que através de estudos termométricos era possível 

determinar as condições terapêuticas e agronômicas de uma região, contribuindo para a 

compreensão da saúde dos indivíduos e do desenvolvimento agrícola. O juiz inclusive levantou a 

possibilidade de compreender melhor o fenômeno da imigração através de tais estudos, o que já é 

um primeiro indício de associação entre clima e comportamento social. Continuando, Macedo 

Soares fez um apelo ao então presidente de província, Adolfo Lamenha Lins, para que as 

observações meteorológicas efetuadas pelos chefes das estações telegráficas da província fossem 

publicadas regularmente, já que isso contribuiria muito para o avanço da ciência e da região. Por 

fim, o magistrado fez um convite para que os “doutos” viessem pensar tais questões, já que ele 

encontrava-se limitado pela precariedade de instrumentos e pelo tempo consumido pelo exercício 

de sua função65.  

O convite feito por Macedo Soares surtiu efeito. Na edição de número 10 do jornal 

Província do Paraná, foi publicado o artigo “As observações thermometricas no Campo Largo 

pelo snr. dr. A. J. Macedo Soares”, assinado pelo Dr. Tiberio Lopes de Almeida66. Em seu texto, 

Almeida assumia uma visão negativa a respeito da conjuntura de sua época: 

Em uma época de corrupção, egoismo e hypocrisia; em uma época em que o 

indiferentismo sopita  todas as concepções fecundas e reaes; em uma época em 

q’aignoranciaprojecta sua sombra além do cháos da obscuridade, e o charlatanismo 

ousa se ataviar com os adornos custosos da sciencia; em uma época, emfim, em que 

tudo se prostitue no brilho offuscante do ouro; é digno dos maiores encomios o 

obreiro da civilisação, que desinteressadamente lapida na sua tenda uma pedra, 

oferece-a a construção do grande templo da sciencia.
67

 

A posição de Tibério Lopes de Almeida reflete uma concepção bastante difundida durante 

o período de que a modernidade estava intrinsicamente ligada à ciência.Portanto, para um país 

estar no caminho do progresso, era necessário investir e divulgar os conhecimentos científicos. É 

com esta mentalidade que o Brasil, muito por influência do imperador Dom Pedro II, vai tentar 

consolidar a sua imagem no exterior como país aberto às ciências(SCHWARCZ, 1993, p. 

                                                   
63James Henry Bennett (1816-1891) foi um médico inglês que desenvolveu diversos estudos a respeito das 

condições terapêuticas de diferentes climas. Seus estudos tiveram início a partir de sua própria experiência como 

tuberculoso.  

64 PROVÍNCIA DO PARANÁ, Curitiba, 13 de fevereiro de 1876, n. 7, p. 3. 

65PROVÍNCIA DO PARANÁ, Curitiba, 13 de fevereiro de 1876, n. 7, p. 3. 

66 PROVINCIA DO PARANÁ. Curitiba, 05 de março de 1876, n. 10, p.4. 

67Idem. 
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42).Contudo, o tom de denúncia do texto de Tibério Lopes de Almeida, que vai se repetir mais 

vezes, também assume um papel retórico de ressaltar as qualidades dos homens que se propunham 

a colaborar com a ciência, nesse caso, Macedo Soares. Almeida ressaltava a importância de 

invenções como o estetoscópio, o dinamômetro, o esfigmógrafo e o termômetro para o 

desenvolvimento da ciência, sendo o último instrumento especialmente importante nos estudos 

patológicos e diagnósticos clínicos dentro da medicina. Para ele, os estudos termométricos eram 

importantes para compreender a relação do indivíduo com o seu meio ambiente, que se 

influenciavam mutuamente e eram impossíveis de serem dissociados, apesar de não deixar claro 

como o indivíduo influenciava o ambiente em que vivia.  

De tal modo, o clima exercia influência física sobre as funções orgânicas dos sujeitos, 

“influencias essas que calam os segredos da genesia e evolução dos principiosmorbogenicos, de 

fecundidade, do caráter etc. de todos os povos do orbe terraqueo”. A posição de Tibério Lopes de 

Almeida concede ao clima mudanças não só das características biológicas, como também 

comportamentais, atribuindo influencia também na constituição do caráter. Essa posição é 

reforçada já no parágrafo seguinte do artigo, em que Almeida argumenta que os movimentos 

migratórios no Brasil careciam de elementos para a sua compreensão, sendo que os estudos da 

temperatura poderiam oferecer respostas quanto a esses fenômenos, o que coloca ele e Macedo 

Soares em diálogo neste aspecto. Nas últimas décadas do Império, foram produzidos diversos 

discursos incentivando a imigração europeia que ressaltavam as qualidades da terra, enalteciam 

heranças europeias e minimizavam experiências africanas(SKIDMORE, 1976, p. 143). O Brasil 

participaria de diversas exposições internacionais com o objetivo de divulgar tais concepções e 

atrair imigrantes, que por sua vez demonstravam diversas preocupações quanto a transferência, 

principalmente em relação ao clima brasileiro(SKIDMORE, 1976, p. 145). Tais concepções a 

respeito da imigração se fariam presentes em outros artigos publicados por Macedo Soares e 

Almeida na Secção Scientifica.   

Voltando a publicar, Macedo Soarescontinuou a pesquisa anterior em um artigo com o 

título “Observações Thermometricasno Campo Largo, em 1875”. Desta vez foi realizado um 

estudo comparativo entre as medições realizadas pelo juiz em Campo Largo com medições 

termométricas sobre Curitiba coletados por Willian Braund68 entre 1871 e 1872, além de dados 

complementares oferecidos por Willian Lloyd69. As duas localidades possuíam altitudes 

semelhantes, com apenas 34m de diferença, sendo Curitiba a mais alta. Entendendo que a altitude 

                                                   
68Ainda não conseguimos encontrar informações confiáveis a respeito deste sujeito. De qualquer maneira, tudo 

indica que fosse um dos muitos viajantes que passaram pelo Paraná a trabalho ou pesquisa.  

69 Willian Lloyd (1822-1905) foi um engenheiro inglês que trabalhou na construção de diversas estradas de 

ferro na América Latina. Passou pelo Paraná entre 1873 e 1875, deixando uma numerosa obra iconográfica. 
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influenciava na temperatura, Macedo Soares concluiu que a pouca diferença entre as duas 

localidades não exercia influência suficiente, tornando o clima de Curitiba e Campo Largo 

equivalentes. Aqui, Macedo Soares fazia um comentário sobre a vegetação da província do 

Paraná, chamando atenção para árvores oriundas da Europa e como estas se adaptaram bem ao 

clima paranaense, ressaltando também a qualidade e abundância das árvores nativas.Sua 

conclusão relativa àriqueza da vegetação do Paraná era que as condições do solo e atmosféricas 

exerciam mais influência para o desenvolvimento da flora do que condições geológicas70. O 

destaque atribuído a vegetações nativas da Europa e condições climáticas favoráveis ao seu 

desenvolvimento, muito provavelmente estava imbuído de um teor pró-imigração europeia. 

Ainda na mesmapublicação, Macedo Soares demonstrava a preocupação em ampliar 

seus estudos, acreditando na necessidade de medições hidrométricas para tirar conclusões a 

respeito da “humidade ou seccura, do maior ou menor peso da atmosphera n’uma e n’outra 

região”71. Macedo Soares acreditava que a região de Campo Largo era mais salubre, ansiando por 

realizar um estudo comparativo acerca da mortalidade nas localidades. Entretanto, como o próprio 

juiz apontava, faltavam dados estatísticos a respeito dos índices de mortalidade e doenças que 

afetavam Curitiba, estando acessíveis apenas os dados referentes a Campo Largo. À essa lacuna, 

Tibério Lopes de Almeida acrescentou críticas sobre como dados estatísticos como estes estavam 

sendo menosprezados no Brasil, que muito tinha a aprender com países mais desenvolvidos que 

valorizavam a ciência72.Com este argumento, novamente Almeida demonstrava a sua crítica com 

o atraso do Brasil em relação a outros países. 

Voltando ao juiz, a localização geográfica de Campo Largo, segundo o autor, favorecia a 

região em relação a Curitiba.Desta maneira, Macedo Soares reforçou mais uma vez as qualidades 

tônicas, reparadoras e terapêuticas da primeira. Sua posição a respeito da qualidade terapêutica do 

clima de Campo Largo seria reafirmada também em outro artigo:partindo dos estudos de James 

Henry Bennett sobre as doenças e a variação da temperatura, Macedo Soares localizou Campo 

Largo em uma condição ideal para o desenvolvimento de uma boa saúde, comparando a região 

com o clima de diversos lugares, desde o Senegal até a Suíça73. Ao concluir a comparação entre 

Campo Largo e Curitiba, Macedo Soares fez uma colocação interessante para pensarmos a 

respeito de sua condição: um juiz de direito que realizou estudos climáticos, possuía interesse em 

estudar taxas de mortalidade e doenças e demonstrava preocupação pela saúde no geral. Macedo 

Soares concluí o seguinte: 

                                                   
70 PROVÍNCIA DO PARANÁ, Curitiba, 20 de fevereiro de 1876, n. 8, p. 1. 

71Idem. 

72 PROVÍNCIA DO PARANÁ, Curitiba, 26 de março de 1876, n. 13, p. 2. 

73 PROVÍNCIA DO PARANÁ, Curitiba, 12 de março de 1876, n. 11, p. 1. 
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Não receiamos, entretanto, confiar á imprensa as nossas deducções, porque as 

apresentamos apenas como occasião de discussão e mais proveitoso estudo, que 

pode e ha de interessar áprovincia. Os competentes, á cuja autoridade gostosamente 

nos submettemos, sabem o peso que devem dar aos factos, independente da opinião 

de quem, alheio ás scienciasphysicas e naturaes, desajudado de instrumentos e 

sobretudo de livros (nem um mappageographico regular a provinciapossue!), não 

escreve sinão para ter occasião de ser útil, a si aprendendo, e aos outros, porventura, 

expendendo alguma idéa proveitosa.
74

 

Neste trecho, Macedo Soares reforça mais uma vez, retomando a sua posição do texto 

anterior75, de que o estudo realizado poderia ser do interesse da província do Paraná.Assim, o 

magistrado refaz o convite para que mais pessoas, principalmente as de maior competência no 

assunto, viessem a pensar aquelas questões. Mesmo que Macedo Soares coloque-se como leigo no 

assunto, seus esforços ao realizar uma pesquisa por um período extenso, comparado seus dados 

com de outros pesquisadores e, mais importante, ter tornado todo esse esforço público através do 

jornal, demonstra uma preocupação do magistrado em compreender melhor a organização e 

desenvolvimento da província do Paraná.Ao pensarmos a conjuntura da geração intelectual da 

década de 1870 em consonância com os elementos contidos nesta seleção de fontes, é evidente a 

postura de Macedo Soares em enxergar a ciência como um elemento de intervenção política. 

Outro dado que demonstra tal intento é o reconhecimento por parte do magistrado a respeito da 

deficiência de seus instrumentos de pesquisa, evidenciando que a província do Paraná, não 

possuindo sequer um mapa adequado de seu território, bem como a ausência de levantamentos a 

respeito da mortalidade e doenças que afetavam a região de Curitiba, encontrava-se com 

problemas quanto a sua organização e desenvolvimento. Ao escolher o estudo do clima como 

ferramenta de intervenção política, Macedo Soares também se aproxima de modelos deterministas 

para a explicação das condições sociais e políticas da região(SKIDMORE, 1976, p. 44), o que 

também faz coro com a conduta dos bacharéis de direito em se aproximarem das ciências naturais, 

utilizando-as como elementos legitimadores de seus discursos. 

Continuando a comentar os estudos de Macedo Soares, Tibério Lopes de Almeida 

realizou uma discussão a respeito das doenças que afligiam climas como o de Campo Largo, 

possuindo como parâmetros para isso as modificações orgânicas que os indivíduos 

experimentavam, os seus hábitos e costumes e, por fim, as condições climáticas76. Tendo 

abordado com mais detalhe a sífilis em seu artigo, Almeida escreveu que “Assim, solopado o 

organismo de grande parte da população desta provincia pela syphilis, a raça degenera-se, os 

abortos são inevitáveis, as causas morbogenicas desenvolvem-se varia o infindamente.”77. Como 

                                                   
74 PROVÍNCIA DO PARANÁ, Curitiba, 20 de fevereiro de 1876, n. 8, p. 1. 

75 PROVÍNCIA DO PARANÁ, Curitiba, 13 de fevereiro de 1876, n. 7, p. 3. 

76 PROVÍNCIA DO PARANÁ, Curitiba, 8 de abril de 1876, n. 15, p. 2. 

77 Idem. 
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já abordado, Almeida possuía uma visão negativa quanto aopovo da região, o que é reforçado por 

sua escolha em esmiuçar uma doença que é sexualmente transmissível e que segundo ele atingia 

uma grande parcela da população da província do Paraná, demonstrando que a lascívia era uma 

característica de povos mais atrasados dentro de perspectivas evolucionistas e deterministas.Sua 

concepção considerava a existências de raças, que no caso apresentado, encontra-se em um 

processo de degeneração, o que poderia ser tanto pela questão do clima quanto pela miscigenação. 

Tal visão não era uma exclusividade de Almeida, já que diversos viajantes estrangeiros 

atribuíam às condiçõesclimáticas brasileiras a degeneração e atraso de seu povo (SCHWARCZ, 

1993, p. 48). Outras ideiasreferentesa degeneração de raças foram bastante difundidas no período 

por sujeitos como Joseph Arthur de Gobineau e Louis Agassiz, mesmo quena época as vertentes 

de análise social baseadas em determinismos climáticos fossem mais popularesno Brasil que as 

correntes racistas. Estas perspectivas racistas denunciavam a miscigenação como responsável 

peladegeneração racial e, consequentemente, social, em que as qualidades das raças brancas mais 

desenvolvidas eram gradualmente apagadas pela mistura com raças inferiores, o que só poderia 

ser corrigido com a maior inserção de brancos na sociedade (SKIDMORE, 1976, p. 47), fazendo 

coro com discursos a favor da imigração. Todavia, a questão da miscigenação acabou tomando 

rumos diferentes destas concepções, sendo encara como um projeto de “melhoramento do povo” e 

ocupação do território, estimulando assim políticas que favorecessem um branqueamento da 

população (RAMOS, 2002, p. 142). 

A partir disso, Almeida novamente demonstrou seu desprezo a respeito da ignorância 

que imperava na província, denunciando mais uma vez o charlatanismo e as superstições do povo, 

mas dessa vez colocando a ignorância em relação a vacinação como um novo fator. De fato, 

formar-se-ia no Brasil uma resistência e falta de compreensão por parte da população a respeito de 

políticas sanitárias,implementadas principalmente nos ambientes urbanos em desenvolvimento, 

como a vacinação. Como coloca Schwarcz, muito disso decorria da violência em que tais políticas 

higienistas eram implementadas, em que “pretendiam eliminar a doença, separar a loucura e a 

pobreza” (SCHWARCZ, 1993, p. 46). Mesmo que as políticas higienistas venham a ganhar mais 

fôlego somente no início do século XX, as considerações de Tibério Lopes de Almeida já 

demonstravam uma preocupação a respeito da implementação de medidas semelhantes.Ele 

relatava que a província do Paraná possuía um sistema de aquecimento bastante atrasado em 

relação ao observável em outros países, o que colaborava para o desenvolvimento de doenças 

pulmonares tanto por conta de sua ineficiência térmica quanto a emissão de gases tóxicos, assim 

como a alimentação precária também era motivadora de doenças gastrointestinais78. Portanto, para 

ele, a província do Paraná era subdesenvolvida em diversos aspectos, carecendo de maior atenção 

                                                   
78 PROVÍNCIA DO PARANÁ, Curitiba, 8 de abril de 1876, n. 15, p. 3. 
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do governo e de uma modernização que colocasse a região no caminho do progresso, tal como 

países mais desenvolvidos. 

Mais de um ano depois de seu primeiro artigo na Secção Scientifica, Macedo Soares 

publicou uma nova pesquisa no jornal Província do Paraná, quando já havia sido transferido para 

ser juiz de direito em Mar de Hespanha, na província de Minas Gerais79. O juiz reproduziu os 

estudos que realizou em Campo Largo em 187580, para o ano de 1876, com pequenas alterações 

quanto aos horários de medição da temperatura. Apresentando seus novos dados e comparando 

com as coletas anteriores referentes a Campo Largo e Curitiba81, Macedo Soares reiterou 

conclusões passadas a respeito das características tônicas e reparadoras da região, desta vez 

estendendo seu comentário a todo o planalto de Curitiba, comentando também que o que 

imperava na região “É o clima médio entre os extremos da Europa; e portanto, o mais 

accommodado para a colonização européa”82. Novamente alerta sobre a importância de tais 

estudos e a responsabilidade das autoridades em realizá-los e publicá-los, enfatizando que 

deveriam se estender por décadas. Finalizando seu artigo, Macedo Soares explicita a sua visão a 

respeito da província do Paraná e sua população: 

 

Fóra da provincia, mas nem por isso estimando menos essa afortunada região, onde 

fortaleci a saude e tive ocasião de estudar uma população inteligente, altamente 

moralizada e avida de progredir, faço votos para que o seu clima benefico seja 

melhor conhecido dos brazileiros e dos estranhos. 
83

 

Ao concluir suas publicações na Secção Scientifica, Macedo Soares deixa não só uma 

visão positiva a respeito da população de Campo Largo, fazendo elogios quanto a sua inteligência 

e moral, mas também esperançosa quanto ao seu progresso. Mesmo permeado por concepções 

deterministas, em nenhum momento ao longo de seus artigos Macedo Soares atribui o baixo 

desenvolvimento da província do Paraná à sua população. É perceptível que o juiz possuía alta 

consideração a respeito dos seus habitantes, mesmo que em alguns momentos demonstrasse 

indícios de atribuir comportamentos sociais a determinismos. Sua visão predominantemente 

positiva é bastante contrastante com a posição de Tibério Lopes de Almeida. Até quando Almeida 

chegava a tecer algum elogio, como o baixo consumo de álcool da população, que em sua 

concepção, evitava acidentes e chegava a ser benéfico para a saúde, seu ponto de vista ainda era 

categórico quanto ao atraso do povo e do país84.É evidente em seus textos que ele considerava a 

                                                   
79PROVINCIA DO PARANÁ, Curitiba, 26 de maio de 1877, n. 68, p. 1. 

80 PROVÍNCIA DO PARANÁ, Curitiba, 23 de janeiro de 1876, n. 4, p. 2. 

81 PROVÍNCIA DO PARANÁ, Curitiba, 8 de abril de 1876, n. 15, p. 2. 

82 PROVINCIA DO PARANÁ, Curitiba, 26 de maio de 1877, n. 68, p. 1. 

83Idem. 

84 PROVÍNCIA DO PARANÁ, Curitiba, 8 de abril de 1876, n. 15, p. 3. 
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população ignorante, corrupta e dada a crer em charlatões ao invés da ciência85. Mais do que isso, 

Almeida ia além do determinismo climático, pautando algumas ideias ao que aparentam ser 

vertentes racistas, o que não perpassa as publicações de Macedo Soares aqui analisadas, mesmo 

quando o juiz defendia políticas imigrantistas. 

 

CONCLUSÃO E PRÓXIMOS PASSOS 

Mesmo que os dois estudiosos possuíssem bases analíticas semelhantes, as suas opiniões 

a respeito da população seguem por caminhos opostos. Os pontos de convergência entre Antônio 

Joaquim de Macedo Soares e Tibério Lopes de Almeida ficam a cargo de um incentivo à 

imigração, reforçando mais uma vez que a posição do juiz não era marcada por justificativas 

raciais, e a sua atribuição à ciência como um fator importante para o desenvolvimento de um país. 

Isto estava ligado a um uso político do discurso científico aplicado a projetos modernizadores, 

mas apropriado de formas distintas entre os dois sujeitos. Enquanto Macedo Soares acreditava no 

potencial de desenvolvimento da província, Almeida colocava sua opinião sobre a região de forma 

mais depreciativa. A comparação entre as posições destes dois indivíduos demonstra a 

complexidade do imaginário da geração intelectual de 1870, em que ideias semelhantes poderiam 

ter usos políticos distintos, assim como projetos políticos em comum poderiam ter metodologias 

diferentes. 

Destacamos também a posição de Macedo Soares como juiz ao discutir estas questões, o 

que demonstra não apenas a aproximação do mundo jurídico com as ciências naturais, como 

também a iniciativa dos bacharéis de colocarem-se como vanguardas da ciência, da civilização e 

do progresso. Tanto é, que a posição de Macedo Soares coloca um médico em diálogo com ele. 

Mesmo que o debate estivesse vindo apenas pelo lado de Almeida, é evidente que o médico 

considerava importante a posição do juiz e dava legitimidade ao fato de um juiz de direito estar 

discutindo questões científicas.  

Também é importante retomar a aproximação de Macedo Soares com o abolicionismo. 

Por diversas ocasiões ao longo de sua trajetória o magistrado se colocou ao lado da causa 

abolicionista. A sua posição de tentar compreender fenômenos sociais através de bases 

deterministas, mas sem atribuir um comportamento supostamente menos evoluído ou degenerado 

à população, é bastante curioso. Isto fica ainda mais complexo ao considerarmos que ele utilizava 

tais dados de maneira a inserir discursos em favor da imigração. Incentivar a imigração e colocar-

se como abolicionista ao longo de sua trajetória colocam uma questão importante para ser 

analisada posteriormente. Resumindo, um próximo passo importante para esta pesquisa é 

                                                   
85 PROVÍNCIA DO PARANÁ, Curitiba, 26 de março de 1876, n. 13, p. 2. 
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compreender como essa defesa da imigração, sem atribuir características negativas a população, 

conversa com a posição abolicionista de Antônio Joaquim de Macedo Soares. 
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RESUMO: A América Latina na década de 1960 é marcada principalmente pela Revolução Cubana e 

pelo Boom da literatura latino-americana. A obra Cien Años de Soledad, do escritor colombiano 

Gabriel García Márquez, foi escrita durante esse contexto e, portanto, representa o mundo “sensível” 

daquele período político, social e cultural. Diante disso, a pesquisa pretende buscar os significados 

atribuídos às ideias de memória e de esquecimento que o romancista elaborou em sua narrativa. Para 

caracterizar o uso da literatura como fonte para o historiador será utilizado os estudos da historiadora 

Sandra Jatahy Pesavento, enquanto a concepção de representação do texto literário ficará a cargo das 

reflexões do historiador Robert Darnton. Para o estudo da memória e do esquecimento, o filósofo Paul 

Ricoeur norteará toda a pesquisa através de sua fenomenologia da memória, nos guiando pelas várias 

faces da lembrança, os seus usos e abusos e elucidando o dever da memória.  

 

Palavras-chave: Literatura e História, América Latina, memória e esquecimento. 

 

RÉSUMÉ: L'Amérique Latine dans les années 1960 est marquée principalement pour la Révolution 

Cubaine et pour le Boom de la Littérature latino-américaine. L'ouvre Cien Años de Soledad, de l'auteur 

colombien Gabriel García Márquez, le livre a été écrit pendant ce contexte et, pourtant, symbolise le 

monde ‘‘sensible'' de cette période politique, sociale et culturelle. Face à cela, la recherche entend 

rechercher les significations attribuées aux idées de mémoire et d'oubli que le romancier a élaborées 

dans son récit. Pour qualifier l'utilisation de la littérature comme source pour l'historien, on utilisera les 

études de l'historienne Sandra Jatahy Pesavento, tandis que la conception de la représentation du texte 

littéraire sera sous les réflexions de l'historien Robert Darnton. Pour l'étude de la mémoire et de l'oubli, 

le philosophe Paul Ricoeur guidera toute la recherche à travers sa phénoménologie de la mémoire, en 

nous guidant à travers les différents visages de la mémoire, ses utilisations et ses abus et en clarifiant 

le devoir de mémoire. 

 

Mots-clés: Littérature et Histoire; Amérique Latine; mémoire et oubli. 

 

INTRODUÇÃO 

Os principais aspectos que fundamentam este trabalho são a América Latina e a literatura. 

Mais precisamente a literatura do escritor colombiano Gabriel García Márquez. Como a 

historiadora Sandra Jatahy Pesavento aponta, “os indivíduos não apenas experimentam as 
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sensações e os sentimentos, mas têm ideias sobre eles e podem reproduzi-los e transmiti-los, como 

uma forma de conhecimento produzido sobre o mundo” (PESAVENTO, 2010, p.23). E o mundo 

que encontramos na vasta obra de García Márquez é uma América Latina constantemente 

conturbada por problemas sociais e situações históricas calamitosas. 

Portanto, partindo do contexto literário e histórico da América Latina durante a década de 

1960, a proposta do trabalho é analisar o livro Cien Años de Soledad, do escritor Gabriel García 

Márquez, buscando esclarecer qual a ideia de memória e de esquecimento que o romancista 

elaborou na narrativa de seu livro. Portanto, juntaremos numa única pergunta o caminho que essa 

pesquisa seguirá: quais as ideias e reflexões sobre memória e esquecimento que Gabriel García 

Márquez elaborou em Cien Años de Soledad? 

Na década de 1960, a Revolução Cubana atingiu o cenário político, social e cultural da 

América Latina. O nervo que ela tencionou atingiu imediatamente não apenas os modelos de 

organização social, mas a própria literatura latino-americana, definindo que “dentro da Revolução, 

tudo; contra a Revolução, nada” (CASTRO, 2018) e fazendo com que a política cultural cubana se 

estendesse para muitos intelectuais do continente. Muitos literatos e críticos literários passaram a 

apoiar a causa cubana, e dentre eles estava também Gabriel García Márquez, que trabalhou 

inicialmente a serviço da Prensa Latina, o veículo jornalístico de Cuba. 

Usufruindo dos holofotes do mundo que a Revolução Cubana trouxe para a América 

Latina e dos meios de promoção cultural que Cuba proporcionava, muitos romancistas e poetas 

conseguiram ampla disseminação e reconhecimento dos leitores mundo a fora, expondo enfim a 

literatura latino-americana que vinha há décadas retratando com originalidade a realidade da 

América Latina. Esse período de grande disseminação literária é conhecido como o Boom da 

literatura latino-americana e Cien Años de Soledad tornou-se um sucesso de críticas e de vendas 

muito por conta desse cenário da época. 

Como García Márquez disse em entrevista: 

A grande importância cultural de Cuba na América Latina foi servir como uma 

espécie de ponte para transmitir um tipo de literatura que existia na América Latina 

há muitos anos. Em certo sentido, o boom da literatura latino americana nos Estados 

Unidos foi causado pela Revolução Cubana. Todos os escritores latino-americanos 

dessa geração já vinham escrevendo há vinte anos, mas as editoras europeias e 

norte-americanas tinham muito pouco interesse neles. Quando a Revolução Cubana 

começou, houve subitamente, um grande interesse por Cuba e pela América Latina. 

A revolução virou um artigo de consumo. A América Latina entrou em moda. 

Descobriram que existiam romances latino-americanos suficientemente bons para 

serem traduzidos equiparados ao resto da literatura mundial. (GARCÍA MÁRQUEZ, 

1989) 

O foco da pesquisa limita-se apenas às ideias de memória e de esquecimento que García 

Márquez desenvolveu em seu livro, afinal memória e esquecimento são temas de pesquisa 
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importantes para o historiador. Estudar como a memória e o esquecimento são sentidos e 

pensados em diferentes épocas e lugares abre caminho para reconstruir uma outra face da história. 

Uma face mais sensível do passado, que “incide justo sobre as formas de valorizar, de classificar o 

mundo, ou de reagir diante de determinadas situações e personagens sociais” (PESAVENTO, 

2005). Essas duas experiências, tanto de lembrar quanto de esquecer, ao ser devidamente 

analisadas, podem nos aproximar de aspectos das experiências de vida das pessoas do passado. 

Como Pesavento esclarece: 

Recuperar sensibilidades não é sentir da mesma forma, é tentar explicar como 

poderia ter sido a experiência sensível de um outro tempo pelos rastros que deixou. 

O passado encerra uma experiência singular de percepção e representação do 

mundo, mas os registros que ficaram, e que é preciso saber ler, nos permitem ir além 

da lacuna, do vazio, do silêncio. (PESAVENTO, 2005) 

O rastro do passado que será analisado é uma obra literária, que, com seu compromisso 

com a metáfora, revela uma realidade própria de seu escritor, a forma que via seu mundo e o 

sentia. A escolha do romance Cien Años de Soledad como fonte para essa pesquisa tem o intuito 

de evidenciar as reflexões de García Márquez sobre a memória e o esquecimento e poderá revelar 

um mundo diferente, localizado numa época e lugar – para a pesquisa, respectivamente, a década 

de 1960 na América Latina. 

A fonte utilizada para análise será a edição comemorativa e crítica de Cien Años de 

Soledad, promovida pela la Real Academia Española e la Asociación de Academias de la Lengua 

Española, publicada pelo Grupo Santillana, em seu selo editorial Alfaguara, em 2007, e com 

tiragem de 1 milhão de exemplares. A edição é de capa dura e tem 605 páginas. Conta com textos 

introdutórios,86 uma nota sobre o texto e a edição que foi revisada pelo autor, a árvore genealógica 

da estirpe dos Buendías, um glossário de termos e nomes, e mais textos que contextualizam 

Gabriel García Márquez e Cien Años de Soledad no romance hispano-americano.87 Traz também a 

bibliografia utilizada nos textos críticos. A primeira edição apareceu nas livrarias argentinas em 

maio de 1967. Editado pela Sudamericana, levou em sua capa uma ilustração de um galeão azul 

em meio a selva e com um fundo cinza. O recorte temporal da pesquisa será a década de 1960, por 

ter sido o momento de escrita e publicação da obra analisada nesta pesquisa. 

O livro como fonte histórica permite acessar aspectos sensíveis da década de 1960 na 

América Latina; com isso queremos dizer que podemos estudar elementos daquela época, 

utilizando as elaborações de García Márquez a respeito da memória e do esquecimento para 

buscar uma dimensão daquele passado. Diante disso, como Sandra Pesavento aborda, o discurso 

                                                   
86 Textos de Álvaro Mutis, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, Victor García de la Concha e Claudio Guillén 

87 Textos de Pedro Luis Barcia, Juan Gustavo Cobo Borda, Gonzalo Celorio, Sergio Ramírez 
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literário é uma forma de dizer o “real”. É uma representação sobre o mundo e que traduz “sentidos 

e significados inscritos no tempo” (PESAVENTO, 2006), ou seja, do momento que a ideia do 

livro foi pensada, elaborada e escrita. 

A literatura não visa representar o “real concreto” e os acontecimentos do passado, mas 

ela busca expressar o mundo sensível, sentido; um mundo subjetivo, lugar das emoções e das 

formas que as pessoas veem e sentem o mundo à sua volta. A literatura não é a realidade concreta, 

mas ao passo de que experiências, sentimentos, ideias e perspectivas são narradas, o escritor 

inscreve em sua obra os significados do seu mundo – da forma que o vê (PESAVENTO, 2006). 

Como fruto de sua época, Cien Años de Soledad – utilizando da metáfora – constrói uma 

representação da América Latina. E os símbolos construídos no texto literário funcionam, segundo 

Darnton, “devido à sua posição dentro de um quadro cultural” (DARNTON, 2010, p.350). É por 

este motivo que foi necessário explicar o contexto da Revolução Cubana para o continente e do 

Boom da literatura latino-americana; ou, em outras palavras, do quadro cultural da década de 

1960. Portanto, a literatura como fonte dá acesso especial ao imaginário da época; traz as imagens 

sensíveis do mundo do escritor de Gabriel García Márquez, que, 

Situando sua narrativa de maneira padronizada, baseando-se em imagens 

convencionais e recorrendo a associações usuais, (...) passa um sentido sem torná-lo 

explicitado. Ele introduz o significado em sua história, pela maneira como a relata. 

(DARNTON, 2010, p.351-352) 

Para a análise teórica da fonte, o filósofo Paul Ricoeur – a partir de seus estudos 

desenvolvidos em A Memória, a História, o Esquecimento – servirá como guia para o trabalho 

com suas concepções sobre os usos e abusos da memória e do esquecimento. Para demonstrar 

como se pode fazer o uso da literatura na pesquisa histórica, serão utilizadas as reflexões de 

Sandra Jatahy Pesavento, com seu artigo História e Literatura, um velha-nova história. Ela 

ajudará a esclarecer o debate atual do uso da literatura como fonte para o historiador, 

apresentando-se então, como opção metodológica para a presente pesquisa. O artigo do 

historiador Robert Darnton, História e Antropologia, também ajudará a compreender o conceito 

de representação numa obra literária.  

 

AMÉRICA LATINA NA DÉCADA DE 1960 

A América Latina da década de 1960 foi influenciada principalmente pelo processo 

revolucionário cubano, que teve início em 1959. A Revolução Cubana impactou diretamente e 

imediatamente o continente, trazendo novos aspectos culturais, sociais e políticos.  

O escritor colombiano Gabriel García Márquez tratou de apreender aquela realidade 

latino-americana da década de 1960 em sua obra, desenvolvendo reflexões e perspectivas de vida; 
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elaborando, entre outras coisas, uma representação a respeito da noção de memória e de 

esquecimento – e como as duas estão intrinsecamente ligadas ao passado da América Latina e ao 

contexto atual do período de escrita de Cien Años de Soledad.  

Os romances publicados durante essa fase, o chamado Boom da literatura latino-

americana, apresentam algumas características em comum. Elas tinham o intuito de narrar uma 

história particularmente latino-americana, e as motivações dos escritores e poetas era a busca por 

identidades e a libertação cultural do continente. Por isso é comum ver nesses romances a procura 

pela construção de uma identidade e de metáforas88 para representar a história da América Latina. 

Suas narrativas são labirínticas, mitológicas, repletas de simbologias e de preocupações referentes 

à consciência latino-americana (MARTIN, 2011, p. 380). 

Cien Años de Soledad não foge dessas marcas literárias. Utilizando de uma narrativa em 

3° pessoa onisciente, uma estrutura temporal circular e labiríntica,89 narrando personagens latino-

americanos em suas vidas cotidianas, propõem uma metáfora cuja suposição era de que os leitores 

da América Latina como um todo se identificariam com as características dos personagens e com 

as situações históricas que eles enfrentavam. A busca de uma identidade, que era um registro da 

literatura da época, normalmente não é apresentada diretamente num diálogo aberto dos 

personagens, mas é reconhecido a partir das motivações do escritor em construir uma história com 

a qual os leitores podiam se identificar. 

O livro – utilizando do realismo mágico,90 em que García Márquez é reconhecidamente 

como o maior representante desta corrente literária – narra a trajetória de vida de uma família ao 

longo 6 gerações. Começa com o casal de descendentes de espanhóis, José Arcadio Buendía e 

Úrsula Iguarán, e segue até o último da estirpe dos Buendía, Aureliano Babilônio, uma espécie de 

literato e intelectual latino-americano. O patriarca, José Arcadio Buendía, reúne um grupo de 

                                                   
88 Muitas obras da época traziam elementos fantásticos e sobrenaturais para metaforizar, em muitos casos, a 

fundação de um povo, de uma nação e do próprio sujeito latino-americano. 

89 A organização dos capítulos segue, de certa forma, conforme o tempo do livro progride. Contudo, por ser um 

narrador onisciente, ele sabe tudo que já aconteceu e o que ainda acontecerá no decorrer da história. Assim, ele 

deposita “pistas” das situações que os personagens ainda vão viver. O leitor tem a impressão de ter um quebra-

cabeça em sua frente que deve ser completado. Além disso, fica claro com a leitura de Cien Años de Soledad, 

que García Márquez busca sempre “despistar” o leitor, fazendo com que seja muito difícil definir a passagem do 

tempo dentro da história do livro, e em que momento cada episódio narrado ocorreu.  

90 Utilizando das reflexões de Bella Jozef, a historiadora Adriane Vidal Costa esclarece o realismo mágico: 

“Segundo Bella Jozef, ‘o fantástico, como categoria do literário, é um discurso que coloca em discussão a lógica 

da realidade compreendida como real, acusando as contradições do mundo contemporâneo. [...] Na literatura 

fantástica não se trata de crer no real para reconhecer o imaginário, mas tomar por um imaginário o real que 

recusamos a assumir. No fantástico, o inconsciente vem à tona (daí a importância do não-dito).’ A narração 

fantástica se constrói a partir de uma realidade minada e se nutre de uma visão ambígua do real que diferencia o 

realismo mágico da ficção tradicional que refletia a realidade em ‘seu simplismo épico’. Dessa forma, muitos 

chamavam a literatura do boom, na época, de ‘nova literatura’.” COSTA, Adriane Vidal. Intelectuais, Política e 

Literatura na América Latina: o debate sobre revolução e socialismo em Cortázar, García Márquez e Vargas 

Llosa (1958-2005). 413 f., 2009. Tese (doutorado em História) Linha História e Culturas Políticas, da 

Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte, 2009, p. 132. 
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pessoas e parte para atravessar a serra buscando o mar, mas acaba ficando pelo caminho e 

fundando uma aldeia de nome Macondo. É lá que toda a história se desenrola. Não há uma data 

exata sobre o inicio do povoamento, mas se sabe que é após o ápice das independências dos países 

latino-americanos, início do século XIX. A história termina no final da década de 1950 e inicio de 

1960.  

Ao longo da trajetória, alguns episódios do romance retratam o desenvolvimento político, 

social e cultural da América Latina. Como são as ondas de imigração, as guerras civis entre 

liberais e conservadores, a modernidade crescente, decorrida da tecnologia inovadora para o 

continente e que tem grande peso nas transformações da aldeia – uma delas é a construção da 

ferrovia –, o caudilhismo, o imperialismo estadunidense, entre outros. O que é importante relatar, 

é que há uma mudança social e cultural ao longo da história, os pensamentos dos habitantes 

mudam conforme a época, mas algo nunca some de vista: a solidão, problema decorrido do 

abandono da aldeia e sua constante submissão, dando a entender que a falta de controle da própria 

história gera cada vez mais a solidão de seus habitantes. 

 

A MEMÓRIA E O ESQUECIMENTO PARA GARCÍA MÁRQUEZ 

Esclarecendo um pouco do contexto literário e histórico que García Márquez estava 

inserido, podemos agora nos voltar a uma análise de seu romance Cien Años de Soledad, 

buscando os significados atribuídos à ideia de memória e de esquecimento que o romancista 

elaborou em sua obra a partir da sua realidade. 

O primeiro episódio do livro a ser analisado é a Peste da Insônia. Do dia para noite 

Macondo foi afetada por uma peste em que as pessoas não conseguiam dormir mais. No começo 

as pessoas viram como algo bom, utilizando todo o tempo disponível para melhorar a aldeia. 

Contudo, como a serva da familia explicou, “los más temible de la enfermedad del insomnio no 

era la imposibilidad de dormir, pues el cuerpo no sentía cansancio alguno, sino su inexorable 

evolución hacia una manifestación más crítica: el olvido” (GARCÍA MÁRQUEZ, 2007, p. 56). O 

esquecimento, desde o começo, não foi visto com bons olhos.  

A explicação da serva continua:  

quería decir que cuando el enfermo se acostumbraba a su estado de vigilia, 

empezaban a borrarse de su memoria los recuerdos de la infancia, luego, el nombre 

y la noción de las cosas, y por último la identidad de las personas y aun la 

conciencia del propio ser, hasta hundirse en una especie de idiotez sin pasado. 

(GARCÍA MÁRQUEZ, 2007, p. 56) 

Aqui o esquecimento e a identidade se cruzam numa problemática. No campo da ficção, 

desse mundo criado por García Márquez, o esquecimento é tão desolador que faz as pessoas 
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perderem tanto sua identidade quanto sua própria consciência. Estas duas consequências da peste 

da insônia e da manifestação do esquecimento não estão lá por um acaso, elas remetem a um 

momento, como já ressaltado anteriormente, que o próprio escritor estava inserido e escrevia seu 

romance: a década de 1960. 

O próprio fato, de tanto a identidade quanto a consciência do sujeito aparecerem na 

sentença e na situação que os habitantes de Macondo passavam naquele período, revela o que 

mais se sobressaia no cenário político, social e cultura da década de 1960 na América Latina. 

Interpretamos, segundo, que García Márquez não colocou a identidade e a consciência do 

individuo em sua ficção por nada, queria mostrar, e fazer sentir, o quanto era preocupante a 

manifestação e a predominância do esquecimento do passado da América Latina. Pois, num 

cenário político, social e cultural da década de 1960, com influência direta da Revolução Cubana, 

do socialismo, do Boom da literatura e dos debates em torno de organização social, da condição 

do latino-americano e da conscientização sobre as situações e problemas do continente, podemos 

interpretar o esquecimento, que faria “borrarse de su memoria (...) la identidad de las personas y 

aun la conciencia del propio ser, hasta hundirse en una especie de idiotez sin pasado” (GARCÍA 

MÁRQUEZ, 2007, p. 56), como algo negativo. Podemos colocar nesses termos: a identidade e a 

consciência do latino-americano foi algo muito relevante para o cenário da época, e o 

esquecimento representa uma derrocada daquilo que era visto como umas das coisas mais 

importantes para o período. 

No momento em que é perdida a própria noção de identidade – de latino-americanos – e 

da própria consciência, entramos num estado de “demência”, em que não há oportunidade de 

refletirmos nem debatermos o nosso passado, essa matéria tão importante para consolidar uma 

identidade e fundamentar nossa realidade – como vimos no subcapítulo anterior, uma época 

marcada por debates e representações sobre as situações e reflexões da época. O esquecimento 

“leva embora” por completo o passado dos indivíduos: o passado da América Latina que García 

Márquez trata em Cien Años de Soledad.  

Dando seguimento a história do romance, foi com muita luta que os habitantes de 

Macondo tentaram impedir o esquecimento e as consequências da perda de identidade e da 

consciência. Pois logo a enfermidade começou a evoluir e ser sentida pelos demais moradores do 

povoado, apesar de não ter ganhado grande importância num primeiro momento. O próximo 

estágio começou quando José Arcadio Buendía deixou de lembrar-se da sua infância, e essa fase 

da vida do patriarca corresponde ao período inicial da Colômbia: quando ela deixou de fazer parte 
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da Grã-Colombia91 em 1830. Na sequência, Aureliano começou a esquecer-se do nome dos 

objetos, revelando que esse estágio da doença estava intrinsecamente ligado à vida cotidiana. 

Tudo indicava que o próximo estágio era a perda da identidade e a consciência de si, 

restando um estado de idiotice para a pessoa, cujo passado para ele deixaria de existir. Aureliano, 

entretanto, não se deixou vencer pelo esquecimento, concebe então “la fórmula que había de 

defenderlos durante varios meses de las evasiones de la memoria” (GARCÍA MÁRQUEZ, 2007, p. 

59), que simplesmente era a prática de inscrever em papel e em cartazes o nome, a funcionalidade 

e a noção das coisas – assim como os significados de cada sentimento e seus respectivos nomes –, 

e colar sobre os objetos e os animais. Sua prática foi imposta em todo o povoado.  

Contudo, o esquecimento, uma vez mais, mostra seu abismo desesperador: 

Poco a poco, estudiando las infinitas posibilidades del olvido, (José Arcadio 

Buendía) se dio cuenta de que podía llegar un día en que se reconocieran las cosas 

por sus inscripciones, pero no se recordara su utilidad. Entonces fue más explícito. 

El letrero que colgó en la cerviz de la vaca era una muestra ejemplar de la forma en 

que los habitantes de Macondo estaban dispuestos a luchar contra el olvido: Estas es 

la vaca, hay que ordeñarla todos las mañanas para que produzca leche y a la leche 

hay que hervirla para mezclarla con el café y hacer café con leche. (GARCÍA 

MÁRQUEZ, 2007, p. 60) 

Alguns significados começam a se configurar. O esquecimento é visto como um inimigo a 

ser combatido, ele prejudica o funcionamento do cotidiano das pessoas, principalmente em suas 

atividades e prazeres mais rotineiros, como é mostrado na rotina de tirar o leite da vaca, fervê-lo e 

misturar com o café. Sem a faculdade da memória e sua capacidade de acessar o passado e trazê-

lo ao presente, os habitantes de Macondo tiveram que improvisar com a “memória escrita”, 

estabelecendo o cotidiano com as palavras.  

Entretanto, o esquecimento não reduz a sua marcha e continua a prejudicar todo o 

povoado, pois suas consequências são mais drásticas. As placas que explicavam todo o 

funcionamento das práticas cotidianas não foi o suficiente: “Así continuaron viviendo en una 

realidad escurridiza, momentáneamente capturada por las palabras, pero que había de furgarse sin 

remedio cuando olvidaran los valores de la letra escrita” (GARCÍA MÁRQUEZ, 2007, p. 60). Com 

isso, alternativas são descobertas para tentar se locomover nesse mar de incertezas. Pilar Ternera – 

antiga funcionária da casa dos Buendía – era conhecida em Macondo por ler o futuro das pessoas 

no baralho. Foi em meio a essa realidade incerta que, durante a peste da insônia, ela começou a 

ler, portanto, o passado. “Mediante ese recurso, los insomnes empezaron a vivir en un mundo 

construido por las alternativas inciertas de los naipes” (GARCÍA MÁRQUEZ, 2007, p. 61). As 

pessoas passaram a redescobrir seu passado; mas esse passado estava dentro do jogo incerto das 

                                                   
91 A Grã-Colombia foi um país que surgiu após a independência em 1810. Após disputas regionais, ela se 

fragmentou em 1830, dando lugar à Venezuela, Panamá, Equador e Colômbia.  
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adivinhações das cartas. E ele não era um passado por completo, aquele mesmo que a pessoa 

recordava, pois as alternativas do passado dela vinham em narrativas simplistas.  

Ao que parece, não há outra saída, e assim, o olhar se volta uma vez mais aos valores da 

memória. Em Cien Años de Soledad, começamos a compreender a partir da falta de memória, que 

ela é uma “barreira” que protege, dentre outras coisas, a identidade e a própria consciência do 

sujeito. Sem a faculdade da memória perdemos o nosso passado, a noção de nosso lugar no 

mundo, do nosso pertencimento; por isso colocam em frente ao povoado um cartaz escrito com o 

nome da aldeia: Macondo. E ao lado dela, delimitando a fé, está outra escrita que “Dios existe” 

(GARCÍA MÁRQUEZ, 2007, p. 60) 

A memória, para Gabriel García Márquez, é vista então como uma mediadora da 

realidade. A partir dela, é possível organizar, regular, constituir e estabelecer os parâmetros da 

realidade. A memória está intrinsecamente ligada à vida rotineira e ao cotidiano das pessoas. Na 

sua ausência, na falta de lembranças, ou seja, na manifestação derradeira do esquecimento, surge 

uma situação que torna a “realidade escorregadia”, volúvel, incerta e insustentável, pois os 

habitantes de Macondo não conseguem sustentar por muito tempo todas as suas práticas para 

organizar a aldeia. Como previsto, até mesmo a exigente escrita sucumbiu ao esquecimento, tanto 

que “muchos sucumbieron al hechizo de una realidad imaginaria, inventada por ellos mismo, que 

les resultaba menos práctica pero más reconfortante” (GARCÍA MÁRQUEZ, 2007, p. 61). 

Mostrando uma vez mais que a falta de memória é um caminho inexorável à perda da própria 

realidade, o que foi relatado nos presságios de Visitácion e que se manifestou em Macondo e nos 

seus habitantes que viviam numa realidade escorregadia e incerta.  

Desgastado pelas exigentes técnicas da lembrança, José Arcádio Buendía decide criar 

então a máquina da memória, que repassaria, todos os dias, todo o conhecimento adquirido ao 

longo da vida. No processo de construção, entretanto, um homem de sombreiro preto aparece com 

o remédio para a enfermidade, e a aldeia celebra, enfim, “la reconquista de los recuerdos” 

(GARCÍA MÁRQUEZ, 2007, p. 62)  

 

CONCLUSÃO 

Após a reconquista das recordações, presenciamos então uma reviravolta. Seguimos até 

aqui acreditando que o esquecimento da peste era irrevogável. Os habitantes de Macondo lutaram 

exemplarmente contra a manifestação, do até então, esquecimento definitivo – o que Paul Ricoeur 
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esclarece ser um esquecimento pelo apagamento dos rastros,92 o mais profundo dos 

esquecimentos. Com rastros, nesse momento, o filósofo quer dizer aqueles resquícios de 

lembrança que se mantém em nossa memória.93 Mas, como vimos, Macondo comemora a 

reconquista das lembranças. Não era o esquecimento definitivo que se manifestava no povoado, 

afinal, pelo remédio que o homem de sombreiro trouxe, eles voltaram a ter suas lembranças que 

até então achavam estar apagas de vez.  

O que predominou na aldeia é o que Ricoeur denomina de esquecimento de reserva.94 Um 

esquecimento reversível, cujos rastros que temíamos ser apagados, na verdade persistem. É esse 

esquecimento que permite os habitantes de Macondo celebrarem a reconquista de suas 

recordações. Afinal, elas estavam lá, mas por um agente exterior, que era a peste, elas acabaram 

por ser obliteradas. Portanto, uma das preocupações referentes à ideia que García Márquez 

constrói sobre esquecimento, não é exatamente do esquecimento definitivo. O romancista parece 

esclarecer que o problema está no perigo que o esquecimento pode apresentar aos indivíduos, aos 

habitantes de Macondo; servindo também como um aviso, alertando sobre as consequências de 

esquecer.  

Esse icônico episódio do romance será o guia para compreendermos os significados de 

memória e de esquecimento para Gabriel García Márquez. O romancista estabelece os valores e as 

consequências de ambas as concepções, desenvolvidas em sua narrativa ficcional. A partir das 

reflexões que o escritor elabora, sua noção de memória – nesse momento, no romance –, é de que 

ela é “guardiã” do passado, a “barricada final” que ajuda as pessoas a impedirem a manifestação 

calamitosa do esquecimento e perpetuar a identidade dos indivíduos, a consciência de si e a 

realidade cotidiana. A partir disso, da história do livro, o escritor mostra uma confiança que os 

personagens podem ter para com as suas memórias, pois eles percebem que ela é caracterizada 

pela sua ligação direta com o passado.  

O episódio da peste da insônia mostra as consequências de não exercitar a memória, de 

não compreender o seu valor e sua importância e, por fim, mostra as consequências do 

esquecimento: a realidade do indivíduo é abalada, assim como sua identidade.  

García Márquez começou, portanto a desenvolver o sentido de um dever da memória. 

Desde o começo vimos como o sujeito tem acesso ao passado a partir da memória e que consegue 

                                                   
92 Sobre o apagamento definitivo dos rastros mnemônicos, Paul Ricoeur dedica uma seção inteira dialogando 

com a neurociência. Parte III, “A Condição Histórica”, Capítulo 3, “O Esquecimento”, Seção I, “O esquecimento 

e o pagamento dos rastros”. (RICOEUR, 2007, p. 428-435) 

93 Contudo, conforme a necessidade de suas investigações em seu  livro, Paul Ricoeur expande a concepção de 

rastros: o rastro cortical, que é o visto pela neurociência, é o que está sendo empregado nesse momento; e o 

rastro documental já abrange a questão dos documentos e testemunhos do historiador.   

94 Sobre a persistência dos rastros, Paul Ricoeur dedica a seção seguinte. Parte III, “A Condição Histórica”, 

Capítulo 3, “O Esquecimento”, Seção II, “O esquecimento e a persistência dos rastros”. (RICOEUR, 2007, p. 

436-450). 
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trazer o passado ao presente, reconstruindo-o através de lembranças. Diante do esquecimento 

reversível, conseguimos compreender o valor dessa ideia de memória que o romancista elaborou: 

a faceta de auxiliar os indivíduos a estabelecerem os parâmetros da realidade cotidiana e suas 

próprias identidades. Os personagens vão lutar contra o esquecimento, utilizando da memória para 

restabelecer a realidade, perpetuar a identidade do sujeito. O que se configura num dever da 

memória.  
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RESUMO: Die Große Heidelberger Liederhandschrift ou Codex Manesse de Heidelberg é o mais 

completo e importante manuscrito alemão de poesias e baladas da Idade Média e uma fonte 

documental muito importante no que tange as canções de amor medieval e seus trovadores alemães 

famosos do medievo. Dentre estas trovas encontram-se as 35 canções (Minnelieden) de Heinrich von 

Morungen, um trovador alemão que viveu entre os anos de 1155/1160 e 1222. Von den Elben é uma 

destas canções escritas no século XIII por este trovador e que em 2003 foi musicalizada e em 2012 

reescrita em uma composição inédita pela banda alemã de música Pagan Folk, Faun. O texto em 

questão tem como objetivo apresentar brevemente o manuscrito Große Heidelberger 

Liederhandschrift e abordar questões referentes a Mittelalterrezeption presente na canção Von den 

Elben escrita no século XIII por Heinrich von Morungen e sua reinterpretação pela banda Faun.  

 

Palavras-chave: Codex Manesse de Heidelberg, Mittelalterrezeption, Von den Elben, Heinrich von 

Morungen, Faun. 

 

ZUSAMMENFASSUNG: Die Große Heidelberger Liederhandschrift oder Codex Manesse von 

Heidelberg ist das vollständigste und bedeutendste deutsche Manuskript für Minne und Balladen des 

Mittelalters und eine sehr wichtige Dokumentationsquelle für mittelalterliche Minnelieden und ihre 

berühmten deutschen Minnesänger des Mittelalters. In diesem Codex befinden sich die 35 

Minnelieden von Heinrich von Morungen, einem deutschen Minnesänger, der zwischen 1155/1160 

und 1222 lebte. Von den Elben ist einer dieser Lieder, die im 13. Jahrhundert von diesem Sänger 

geschrieben wurde. Im Jahr wurde sie von der deutschen Folk Musik Band Faun musikalisiert und im 

2012 neu geschrieben. Das Ziel dieses Text ist das Manuskript Große Heidelberger Liederhandschrift 

kurz vorzustellen und Fragen zur Mittelalterrezeption des im dreizehnten Jahrhundert von Heinrich 
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von Morungen geschriebenen Liedes Von den Elben und seine Neuinterpretation durch die Band Faun 

zu beantworten. 

 

Schlüsselwörter: Heidelberger Codex Manesse, Mittelalterrezeption, Von den Elben, Heinrich von 

Morungen, Faun. 

 

DIE GROΒE HEIDELBERGER LIEDHANDSCHRIFT OU  CODEX MANESSE DE 

HEIDELBERG: A DESCOBERTA DO AMOR CORTÊS. 

O Codex Manesse de Heidelberg ou Die Groꞵe Heidelberger Liedhandschrift é um dos 

maiores e mais importantes documentos líricos medievais alemães, pois nele se encontram 

registrados as trovas medievais (Minnelieden) de aproximadamente 140 trovadores 

(Minnesänger). É composto por 426 folhas de pergaminho de dupla face no formato de 

35,5X25cm e contém mais de 5 mil versos de canções (baladas) escritas em alto alemão médio 

entre os séculos XII e XIII. Outro fator que chama atenção nesta obra são as iluminuras coloridas 

que antecedem os versos e retratam o autor, ocupando uma página inteira. “O tema dos quadros é 

uma representação do trovador, isto é, os iluministas criaram as imagens baseados em descrições 

dos colecionadores do círculo dos irmãos Manesse.” (COSTA, Ricardo da; GONÇALVES, Alyne 

dos Santos, 2001, p. 03-1295) Infelizmente deste total, apenas um pouco mais de cinquenta por 

cento das Minne, que muito provável eram compostas, entoadas e transmitidas oralmente, são 

conhecidas. Suas notações musicais também se perderam ao longo dos séculos e, se não fosse o 

engajamento e a dedicação de pessoas como os nobres irmãos Rüdiger e Johannes da região de 

Manesse (Zurique-Suíça) que recolheram e reuniram tais trovas dos mais diferentes lugares do 

Sacro Império Germânico, é bem provável que as mesmas se encontrariam perdidas. 

Os irmãos Manesse tiveram um papel importante para que as trovas presentes no Codex 

chegassem até o século XXI e devido ao seu trabalho de coleta e resgate das baladas, o Codex 

leva o nome de Codex Manesse em homenagem aos irmãos.  

[...] no início do século XIV, havia um grupo de pessoas ilustres – por exemplo, 

Heinrich von Klingenberg, um bispo de Konstanz e o conde von Toggenburg – que 

por sua vez, também escreviam trovas e também participavam do trabalho de 

recolhê-las.  

Ao que tudo indica, O Grande Livro de Canções de Manesse deve seu estímulo, e 

talvez sua origem, ao entusiasmo literário desse grupo em resgatar líricas de tempos 

já passados para o presente, isto é, canções do século XIII preservadas num corpus 

do século XIV. Apesar de o código ter deixados pistas líricas originais, os 

manuscritos recolhidos foram, por sua vez, reescritos no início do século XV. 

                                                   
95 COSTA, Ricardo; Gonçalves, Alyne dos Santos. Codex Manesse: quatro iluminuras do Grande Livro de 

Canções manuscritas de Heidelberg (século XIII) – análise iconográfica. 

Revista Brathair. vol. 1, n. 1, 2001. 

Disponível em: < http://ppg.revistas.uema.br/index.php/brathair/article/view/677/606 > 

Acesso em: 11 ago. 2018. 
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(HADLAUB, Johannes, apud COSTA, Ricardo da; GONÇALVES, Alyne dos 

Santos, 2001) 

Ainda segundo Ricardo da Costa e Alyne dos Santos Gonçalves, os irmãos Manesse 

contrataram iluminadores para ilustrar o Codex. Num total de quatro iluministas, o primeiro 

pintor, que trabalhou diretamente sob a orientação dos irmãos, criou as primeiras 110 iluminuras 

datadas por volta de 1300 e 1315. As demais foram pintadas por mais outros três pintores por 

cerca do ano de 1330, quando as trovas já começavam a não serem mais compostas.  

Após a morte dos irmãos Manesse, pouco se sabe quem deteve a posse do manuscrito. Há 

registro de que o Codex esteve sob a guarda da Biblioteca Real de Paris entre os anos de 1656 e 

1888. Nestes 230 anos, muitas foram a negociações entre a Alemanha e a França para trazer o 

manuscrito de volta a sua terra de origem devido seu grande valor como um dos únicos registros 

das trovas alemãs do medievo. Somente no ano de 1887, o livreiro Karl Ignaz Trübner (1846-

1907) da cidade de Heidelberg foi responsável em dar início às negociações que trouxeram o 

manuscrito para a Biblioteca de Heidelberg. Tal feito só foi possível devido ao pagamento de 

150.000 francos, onde o então chanceler alemão Otto von Bismark cedeu 400 mil marcos 

alemães, e outros 166 manuscritos preciosos como os 23 do Skriptorium von Tours96 oriundos do 

período carolíngio. No dia 10 de abril de 1888 a polícia militar alemã traz o manuscrito de Paris 

para Heidelberg, onde o então Imperador Frederico III (Friedrich III) ordena a Biblioteca de 

Heidelberg como a legítima sucessora da Biblioteca Palatina e desde então o manuscrito se 

encontra lá.97  

Se os caminhos percorridos pelo Codex Manesse ainda são obscuros, em 2011, como parte 

das comemorações do 625° aniversário da Biblioteca da Universidade de Heidelberg, foi 

organizada uma exposição onde o codex original foi exposto em uma de suas raras aparições. 

Com o título ˵Codex Manesse und die Entdeckung der Liebe ̏  (Codex Manesse e a descoberta do 

amor), a exposição abordava questões referente ao amor; um sentimento em transformação no 

período medieval e o principal tema das Minnelieden. O trovador alemão Walter von Vogelweide 

lançara a pergunta em pleno século XIII ˵Saget mir ieman, waz ist minne? ̋ (Alguém me diga o 

                                                   
96 Scriptorium: termo utilizado para designar locais onde eram produzidos os livros manuscritos na Europa na 

Idade Média. 

Tours: Cidade da região central da França.  

97 No original: [...]Erst 1887 fädelte der in Heidelberg geborene Straßburger Buchhändler Karl Ignaz Trübner 

(1846-1907) ein kompliziertes Tauschgeschäft ein: Die Pariser Bibliothèque Nationale erhielt im Gegenzug für 

die Herausgabe der Manessischen Handschrift neben der Zahlung von 150.000 Francs insgesamt 166 wertvolle 

Handschriften – darunter 23 im Skriptorium von Tours entstandene karolingische Handschriften – zurück, die 

Bücherdiebe in den vierziger Jahren in Paris entwendet hatten. Reichskanzler Otto von Bismarck genehmigte die 

Bereitstellung der für den Ankauf der französischen Handschriften erforderlichen 400.000 Mark aus dem 

Dispositionsfonds [...] Kaiser Friedrich III. verfügte, dass die Handschrift der Universitätsbibliothek Heidelberg 

als der rechtmäßigen Nachfolgerin der Bibliotheca Palatina zur ständigen Aufbewahrung übergeben werden 

sollte.  
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que é o amor?) Um sentimento que já acompanhava o homem em todas as épocas, eras e culturas, 

mas que foi redescoberto no medievo. Com esta pergunta é possível perceber que a ideia do amor 

e as mudanças em seu sentido foram questões de discussão; mas teria sido o amor realmente 

(re)descoberto na Idade Média?  

A noção de descoberta do amor no medievo não assume o mesmo sentido ou a mesma 

forma como a noção de descoberta de novos continentes naquele período. O que acontece é que 

entre os séculos XII e XIII busca-se mapear o amor, principalmente [...] o amor entre o homem e a 

mulher, que assumem um sentido supra-individual98 (MEYER, Carla; SCHNEIDER, Christian, 

2011, p. 09) 

A literatura cortês que florescia no século XII era considerada uma novidade. Sua 

linguagem era novidade porque não se escrevia mais em latim erudito mas no alto 

alemão médio. A novidade era que, a ideia de arte pregada em centros religiosos, 

monastérios e bispados, agora era propagada em pátios públicos e principados. Os 

patronos, os autores e o público desta literatura cortês eram leigos. O que era novo 

acima de tudo, no entanto, era a ideia de amor que se desenvolveu nas literatura 

lírica e épica.
99

 (Die Entdeckung der höfischen Liebe, 2011) 

  Duby (2011, p.70) discorre acerca do amor cortês afirmando que o mesmo é uma luta de 

justa. Mas ao invés de termos guerreiros duelando em campos, a justa amorosa é uma disputa 

entre dois parceiros em desigualdade, onde um está destinando a derrota. O cavalheiro não quer 

apenas conquistar e possuir a dama mas acima de tudo quer possuir seu coração. As regras 

mudaram e é preciso aprender esta nova forma de amar. E, fontes como o Codex Manesse nos 

ajudam a compreender a ideia da “descoberta do amor”. 

 

˵VON DEN ELBEN ̋ DE HEINRICH VON MORUUNGEN À FAUN: ALGUMAS 

QUESTÕES ACERCA DE MITTELALTERREZEPTION 

Um dos trovadores alemães desse período mais conhecido e que cujas canções fazem parte 

do Codex Manesse foi Heinrich von Morungen. Ele que compôs 35 Minnelieden e suas 

composições eram tão pessoais e autênticas e pessoais, desenvolvendo um estilo próprio de 

escrever as suas trovas. Heinrich von Morungen viveu entre os anos de 1155/1160 e 1622, sendo 

um dos nomes mais importantes no que diz respeito a trovas medievais alemãs escritas em alto 

alemão médio. E, num período onde ainda não havia uma uniformização do modelo da Minnelied, 

von Morungen consegue criar sua própria linguagem de forma atual, individualista, realista e 

                                                   
98 No original: [...]die Liebe zwischen Mann und Frau in einem allgemeinen, überindividuellen Sinne entdeckt. 

99No original: Die höfische Literatur, die in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts zu blühen begann, gilt als 

epochales Novum. Neu war ihre Sprache, denn man dichtete nicht länger im gelehrten Latein, sondern auf 

Mittelhochdeutsch. Neu war, dass diese Kunst nicht mehr in den religiösen Zentren, in Klöstern und an 

Bischofssitzen gepflegt wurde, sondern an den Höfen weltlicher Fürsten. Mäzene, Autoren und Publikum der 

höfischen Literatur waren Laien. Neu war jedoch vor allem die Idee der Liebe, die sich in der Epik wie in der 

Lyrik Bahn brach. 

https://sehufpr.wixsite.com/2018


Anais do I Seminário de Estudos Históricos da UFPR 201 

 

 

I SEH – Seminário de Estudos Históricos da Universidade Federal do Paraná (UFPR) 
30 de Outubro de 2018 a 01 de Novembro de 2018 – Curitiba 

https://sehufpr.wixsite.com/2018 

 

apaixonado, quase biográfico. (JAHN, Lothar, 2018)100 Dentre suas trovas, uma das mais famosas 

é a canção “Von den Elben” (Pelos Elfos) que é um poema de lamentação e onde a amada é 

dotada de uma beleza mágica, assim como os elfos também são dotados e o cavaleiro sucumbiu a 

este amor tão visceral. Nos versos traduzidos abaixo é possível percebermos a forma como o 

trovador exalta sua amada em toda sua glória como também a dor por este amor inacessível 

características tão marcantes das trovas medievais alemãs.  

 

Von den Elben – Heinrich von Morungen (séc. XII/XIII) 

1. Muitos homens são enfeitiçados pelos elfos 

Da mesma forma eu fui enfeitiçado pela graça sedutora 

Que é própria de uma mulher 

Como o mais exímio amante já mais havia ganho. 

Mas se ela portanto quer me tratar de forma hostil 

E me mergulhar em desgraça 

Então ela gosta de ir a desforra/ Então ela gosta de ser vingativa 

E de fato ela gosta de fazer  

Naquilo que eu lhe peço 

Com isso ela me presenteia tamanha alegria 

Que eu deva morrer em êxtase. 

 

2. Ela comanda e é a senhora/amante em meu coração 

Mais poderoso/forte que eu mesmo sou 

Ah, se eu pudesse uma vez   

Exercer tal poder sobre ela 

Que ela rendesse a mim três dias inteiros/plenos 

E ficar/passar algumas noites comigo 

Então eu não perderia a vida e nem todas as forças 

Sim, infelizmente ela é demasiada independente de mim 

 

3. O brilho radiante de seus olhos 

Me inflama como o fogo na palha seca 

E sua relutância faz meu coração doer 

Como a água das brasas tão quentes 

Sua grande sabedoria, sua beleza 

Seu valor e o que mais se pode louvar da abundância de suas virtudes 

Significa minha perdição 

                                                   
100 No original: In einer Zeit, als die Vereinheitlichung der Minneformeln noch nicht geprägt ist, besticht er 

durch seine eigenständige Sprache. Die Art der Darstellung des Liebesleides wirkt auf heutige Leser sehr 

lebensnah, individuell und fast schon biografisch.[...] 
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- Ou talvez também a minha sorte? 

 

4. Quando seus olhos brilhantes se dirigem a mim 

Que eles transpassam/penetram meu coração 

Quem, neste período, intervém e me perturba 

Este deixe toda sua alegria diluir 

Eu tenho que ficar defronte a ela e esperar minha felicidade 

Assim como os pequenos passarinhos no telhado 

Quando a felicidade cairá novamente sobre mim?
 101

 

 

Sendo a canção “Von den Elben” de Heinrich von Morungen o objeto deste primeiro 

estudo acerca da recepção do medievo na contemporaneidade, saltamos do século XII para o 

século XXI, onde em 2008 a banda de música folk medieval Faun
102

 utilizou-se das estrofes 1 

e 4 da Minnelied para organizar um arranjo e compor uma melodia, uma vez que as notações 

das trovas se perderam no tempo e não foram registradas no Codex Manesse. Ao 

                                                   
101 No original: 1.Von den elben wirt entsehen vil manic man, 

sô bin ich von grôzer liebe entsên 

von der besten, die ie dehein man ze vriunt gewan. 

wil aber sî dar umbe mich vên 

Und ze unstaten stên, 

mac si danne rechen sich 

und tuo, des ich si bite. sô vreut si sô sêre mich, 

daz mîn lîp vor wunnen muoz zergên. 

2. Sî gebiutet und ist in dem herzen mîn 

vrowe und hêrer, danne ich selbe sî. 

hei wan muoste ich ir alsô gewaltic sîn, 

daz si mir mit triuwen waere bî 

Ganzer tage drî 

unde eteslîche naht! 

sô verlür ich niht den lîp und al die maht. 

jâ ist sie leider vor mir alze vrî. 

3. Mich enzündet ir vil liehter ougen schîn, 

same daz viur den durren zunder tuot, 

und ir vremeden krenket mir daz herze mîn 

same daz wazzer die vil heize gluot. 

Und ir hôher muot 

und ir schoene und ir werdecheit 

und daz wunder, daz man von ir tugenden seit, 

daz wirt mir vil übel - oder lîhte guot? 

4. Swenne ir liehten ougen sô verkêrent sich, 

daz si mir aldur mîn herze sên, 

swer dâ enzwischen danne gêt und irret mich,  

dem muoze al sîn wunne gar zergên! 

Ich muoz vor ir stên  unde warten der vröiden  mîn rehte alsô des tages diu kleinen vogellîn. 

wenne sol mir iemer liep geschên? 

102 Faun é uma banda de música folk alemã.      Originários da região de Gräfelfing, Munique, no início eram 

apenas um trio formado por Oliver Tyr, Fiona Rügenberg e Lisa Pavelke (1998). Cantam em alemão, inglês, 

latim, grego e finlandês e, tocam gaita de fole, flautas, viela de roda, harpa, rebap, cistre, mandola, tambor entre 

outros instrumentos. Ao total lançaram 10 álbuns entre os anos de 2002 e 2018 e dois Dvds (2004 e 2007). 

Atualmente é uma das mais importantes bandas no estilo folk medieval pagão da Europa. 
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musicalizarem a canção “Von den Elben”, a banda Faun traz para o século XXI uma poesia 

original do medievo alemão, porém recriando e reestruturando a mesma, dando um novo 

significado a Minnelied, uma vez que na contemporaneidade os ideais do amor cortês já não 

são mais praticados dentro da sociedade ao mesmo tempo que fazem parte do imaginário 

medieval.  

[...]Assim como os trovadores no passado iam de vila em vila e levavam suas 

melodias para o mundo, assim nós agora nos sentimos orgulhosos, por poder levar 

nossas canções e as canções que são inspiradas pela natureza e pela nossa pátria pelo 

mundo”(TYR, Oliver – Faun 2017)
103

.   

Além de musicalizarem em 2008 trechos da canção “Von den Elben”, em 2012 a 

banda compôs uma música totalmente original com o mesmo nome da Minnelied de 

Morungen, porém a letra trata da magia e beleza dos elfos, seres pertencentes no imaginário 

da mitologia germânica e medieval. É possível, nos versos traduzidos abaixo, percebermos e 

imaginarmos como o narrador desta canção se comporta diante da beleza dos elfos em sua 

longa jornada e ao compreender tal beleza ele é tocado por esta magia. “Von den Elben” 

também acabou sendo o nome dado ao álbum onde se encontra esta e outras 12 canções 

originais
104

 do Faun, onde eles combinam elementos medievais românticos com a moderna 

música folclórica medieval alemã. Nas palavras de Oliver Tyr (2013), o álbum “Von den 

Elben” é “um hino que remonta o retorno a primavera, pois até hoje conhecemos bem a 

sensação quando a primavera retorna depois de um longo inverno. Quão mais intenso deve ter 

sido este sentimento na Idade Média, quando as estações ainda estavam em uma escala maior? 

Esse é o nosso hino à liberdade.”
105

  

 

”Von den Elben” – Faun (2012) 

 

Minha música quer falar dos elfos 

Eu quero contar sobre a nobreza e a pureza do coração  

                                                   
103 No original: [...]Schon dammals sind die Minnesänger und Fahnesänger von Dorf zu Dorf gezogen und 

haben ihrer Melodien in der Welt gebracht und so sind wir jetzt stolz, dass wir unseren Lieder und Lieder die 

inspiriert sind von der Heimat und von der Natur in der Welt tragen können. [...] 

104 Canções do Cd Von den Elben: 1.Mit dem Wind (Com o vento), 2.Diese kalte Nacht (Esta noite fria), 3.Von 

den Elben (Pelos Elfos), 4. Tanz mit mir (Dance comigo), 5.Schrei es in die Winde (Grite aos Ventos), 6.Wilde 

Rose (Rosa selvagem), 7.Wenn wir uns wiedersehen (Quando nos reencontrarmos), 8.Bring mich nach Haus 

(Me leve pra casa), 9.Welche Sprache spricht dein Herz (Qual a língua fala seu coração), 10.Andro II, 11.Minne 

Duett, 12.Thymian und Rosmarin, 13.Warte auf mich (Espere por mim) 

105 No original: Noch heute kennen wir das Gefühl allzu gut, wenn nach einem langen Winter der Frühling 

wiederkehrt. Wie viel intensiver muss dieses Gefühl wohl im Mittelalter gewesen sein, als man den Jahreszeiten 

noch in einem viel stärkeren Maß ausgeliefert war? Hier nun unsere Hymne an die Wiederkehr des Frühlings 

und ebenso: Unsere Hymne an die Freiheit. 
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Em uma longa jornada com a mais bela de todas as mulheres 

Eu vi a magia deles mudar o mundo 

E agora eu começo a entender sua essência 

E espero como os pássaros pela primeira canção da manhã 

Que o meu corpo tenha que dissipar-se de deleite. 

 

Meu coração foi consumido pelos elfos 

Pois tal pureza jamais poderá existir no mundo 

Eu ainda posso ver sua pele clara 

Eu ainda posso ouvir sua canção noturna/canção da noite 

Eu amava sua voz com seu som suave/gentil 

E agora eu começo a entender sua essência 

E espero como os pássaros pela primeira canção da manhã 

Que o meu corpo tenha que dissipar-se de deleite.
 106

 

São aproximadamente oito séculos que separam a canção “Von den Elben” do 

trovador Heinrich von Morungen dos “trovadores” contemporâneos da banda Faun, porém o 

imaginário ocidental medieval não se perdeu ao longo dos séculos. Tal imaginário sofreu e 

ainda sofre alterações no que diz respeito a recepção do medievo em nosso meio. O 

germanista medieval Johannes Klaus Kipf discorre acerca da recepção do medievo onde 

assim que a Idade Média termina já se começa a falar sobre o conceito de 

Mittelalterrezeption, principalmente em áreas linguísticas alemãs. Apesar desta afirmativa do 

germanista Johannes, o próprio termo Mittelalterrezeption apareceu somente em meios 

acadêmicos alemães na segunda metade do século XX e cada vez mais pesquisas envolvendo 

a recepção do medievo surgem, como o caso da pesquisa em questão. Porém, por mais que 

cada vez mais pesquisas trabalhem o tema em questão, ainda não há um consenso sobre o que 

é “recepção do medievo”, como sua história deve ser pesquisada e qual o objetivo de sua 

                                                   
106 No original: Von den Elben will mein Lied berichten 

Von Edelmut und reinem Herz will ich nun erzähl'n 

Auf langer Reise mit der schönsten aller Frauen 

Hab' ich deren Zauber die Welt verändern seh'n 

Und nun beginne ich ihr Wesen zu versteh'n 

Und warte wie die Vögel auf das erste Morgenlied 

Dass mein Leib voll Wonne muss vergeh'n 

Von den Elben ward mein Herz verzehret 

Denn niemals kann solch' Reinheit in dieser  

Welt besteh'n 

Noch seh' ich ihre helle Haut 

Noch höre ich ihr Abendlied 

Ihre Stimme mit dem sanften Klang hab' ich geliebt 

Und nun beginne ich ihr Wesen zu versteh'n 

Und warte wie die Vögel auf das erste Morgenlied 

Dass mein Leib voll Wonne muss vergeh'n 
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representatividade deve servir. Afinal, por mais que o imaginário medieval é um “produto” 

utilizado até a exaustão em livros, séries, músicas, jogos e filmes, não podemos nos deixar 

levar por anacronismos deste imaginários como relacionarmos o período a Idade das Trevas 

versus a Idade Média idealizada, ou seja, uma visão positiva e negativa do mesmo período.  

[...]Porque a representação do passado na história consiste em uma história escolhida 

e interpretada, portanto, necessariamente sempre terá uma dimensão subjetiva ao 

mesmo tempo que é reconstrução e construção, a história da recepção enfatiza 

justamente a perspectiva subjetiva dos antepassados, da apropriação e da tradição. 

Sem o posterior interesse pela Idade Média não haveria o passado medieval, como 

também não haveria sua descrição e interpretação: história do passado como 

memória, narrativa e interpretação. De modo geral o termo recepção refere-se não 

somente à percepção e apresentação da história assim como elucidação, apropriação 

ou negação, por conseguinte toda uma mediação e rememoração do passado.
107

 

(KÖHN, Rolf, 1989, p. 409) 

 

Quando Faun se utiliza de uma fonte histórica como o Codex Manesse e se apropria da 

trova “Von den Elben” de Heinrich von Morugen resignificando-a, vemos uma (re)escrita de 

um passado onde a banda transporta o mundo místico, alegre, harmônico com a Natureza de 

uma Idade Média romantizada para os dias atuais. Ao mesmo tempo eles visam criam um 

diálogo com sua própria história, cultura e tradições. Ou seja, Faun revisita o passado alemão 

através de seus mitos, histórias, contos, trovas e ideais medievais como Minnesänger 

modernos, uma vez que [...] 

“A imagem alemã sobre a Idade Média e a cena medieval atual está quase sempre associada 

ao romantismo. Nós vivemos em um país com muitos castelos e as pessoas procuram hoje em 

dia cada vez mais pelo real e verdadeiro. Arquétipos estão sendo despertados, que nos levam 

em direção ao essencial para viver a vida na sua forma mais pura.” (TYR, Oliver – Faun, 

2013)
108

 

 

                                                   
107 No original: “[...]Auch wenn vor der Vergangenheit Wirkungen auf spätere Zeiten und die Moderne 

ausgingen, etwa Faszination oder Ablehnung, geschah dies unabhängig vom Interesse und von den Motiven der 

Nachgeborenen. Weil Geschichte als dargestellte Vergangenheit aus gewählte und gedeutete Geschichte its, 

daher notwendigerweise immer eine subjektive Dimension besitzt und zugleich Rekonstruktion wie 

Konstruktion ist, beton die Rezeptionsgeschichte mit vollem Recht die subjektive Perspektive von "Nachleben", 

"Aneignung" und "Tradition". Ohne das spätere Interesse am Mittelalter gäbe es zwar die mittelalterliche 

Vergangenheit, nicht jedoch deren Darstellung und Interpretation: Geschichte als erinnerte, erzählte und 

gedeutete Vergangenheit. In seiner allgemeinen Bedeutung bezeichnet der Begrifft "Rezeption" deshalb nicht 

nur Wahrnehmung und Darstellung von Geschichte, sondern auch Auseinandersetzung und Aneignung oder 

Ablehnung, demnach jeder Vermittlung und Vergegenwärtigung von Vergangenheit. 

108 No original: Beim deutschen Bild vom Mittelalter und der aktuellen Mittelalterszene schwingt fast immer 

der Begriff der Romantik mit. Wir leben in einem Land mit vielen Burgen, die Menschen suchen heutzutage 

immer mehr nach Echten, Wahren. Es werden Archetypen geweckt, die uns alle wieder ein bisschen zum 

Wesentlichen führen, zum Leben in seiner reinsten Form. 
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RESUMO: Ao longo das últimas décadas os estudos com base na categoria gênero têm aberto novas 

possibilidades de análise transversais, incluindo as temáticas relacionadas ao poder político. Nesse 

âmbito, medievalistas também têm proposto novas reflexões, conectando gênero, História da Família e 

História Política, por exemplo, buscando perceber como relações intrafamiliares e relações políticas se 

conectavam no medievo. A partir de dois exemplos significativos do Ocidente e Oriente cristãos na 

Idade Média Central e Baixa, buscamos perceber como essas relações se articularam na produção 

discursiva de duas mulheres: a princesa bizantina Anna Comnena (1083-1153) e a nobre castelhana 

Leonor López de Córdoba (1362-1420). Ambas representaram raros exemplos de escrita feminina no 

período medieval e de uma escrita permeada por questões políticas, vivenciadas em seus respectivos 

contextos.  A obra Alexíada foi escrita em 1148 por Anna Comnena em honra de seu pai, o imperador 

Aleixo I (1048-1118). Sua escrita tem como tema os impactos políticos, sociais e culturais da 

passagem da Primeira Cruzada por território bizantino. Já Leonor López de Córdoba, filha do nobre 

Martim López de Córdoba, vivenciou junto à sua família a crise e fim trágico do reinado de D. Pedro I 

de Castela (conhecido como Cruel), sofrendo as consequências do apoio à causa petrista em meio à 

ascensão da dinastia Trastâmara. Em suas breves Memorias, a autora traz dados autobiográficos, 

informações e vivências sobre sua família e as penas sofridas, destacando as tentativas de recuperação 

da honra de sua linhagem e a profunda lealdade de seu pai à D. Pedro.  Em uma perspectiva 

comparada, nosso propósito é analisar a experiência dessas mulheres a partir do trabalho de sua escrita 

e os papéis de suas obras nos referidos contextos políticos, com destaque ao modo como trazem suas 

relações familiares para a narrativa.  

Palavras-chave: Anna Comnena; Leonor López de Córdoba; escrita feminina medieval 

 

https://sehufpr.wixsite.com/2018
mailto:elainesenko@hotmail.com
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4247162T2
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4243158D5


Anais do I Seminário de Estudos Históricos da UFPR 209 

 

 

I SEH – Seminário de Estudos Históricos da Universidade Federal do Paraná (UFPR) 
30 de Outubro de 2018 a 01 de Novembro de 2018 – Curitiba 

https://sehufpr.wixsite.com/2018 

 

ABSTRACT: Throughout the last decades the studies based on the gender category have opened up 

new possibilities of transversal analysis, including the themes related to political power. In this 

context, medievalists have also proposed new reflections, connecting gender, Family History and 

Political History, for example, seeking to understand how intra-family relations and political relations 

were connected in the Middle Ages. From two significant examples of the Christian West and East in 

the Central and Lower Middle Ages, we sought to understand how these relations were articulated in 

the discursive production of two women: the Byzantine princess Anna Comnena (1083-1153) and the 

Castilian noble Leonor López de Córdoba (1362-1420). Both represented rare examples of female 

writing in the medieval period and a writing permeated by political issues, experienced in their 

respective contexts. The work Alexiada was written in 1148 by Anna Comnena in honor of its father, 

the emperor Aleixo I (1048-1118). Its writing has as its theme the political, social and cultural impacts 

of the passage of the First Crusade through Byzantine territory. Leonor López de Córdoba, daughter of 

the noble Martim López de Córdoba, lived with his family the crisis and tragic end of the reign of D. 

Pedro I of Castile (known as Cruel), suffering the consequences of support for the petrista cause in the 

midst of rise of the Trastâmara dynasty. In her brief memoirs, the author brings autobiographical data, 

information and experiences about her family and the pains suffered, highlighting the attempts to 

recover the honor of her lineage and the deep loyalty of her father to D. Pedro. In a comparative 

perspective, our purpose is to analyze the experience of these women from the work of their writing 

and the roles of their works in the said political contexts, highlighting how they bring their family 

relations to the narrative. 

Keywords: Anna Comnena; Leonor López de Córdoba; medieval female writing 
 

 « No campo da História, vivemos premidos entre as pressões da 

lembrança, a reivindicação de saber e o reconhecimento fatal do esquecimento, 

produto da repressão, da extinção, da destruição e do esquecimento real em 

escala individual e coletiva. Ora, se nãoé possível lutar contra o esquecimento 

necessário à memória e à vida afinal, é possível estudar os mecanismos de 

negação da lembrança, quando em seu bojo encontram-se projetos políticos, e 

colaborar com a memória, pela prática de reclamara a sua funcionalidade. » 

 (Marcella Lopes Guimarães, 2015, p. 153) 

 

INTRODUÇÃO  

A historiografia recente tem demonstrado como a criação feminina no medievo coexistiu 

com as produções escritas masculinas, incluindo a elaboração de obras de cunho historiográfico, 

devocional, literário e mesmo relatos autobiográficos. A naturalizada percepção de uma raridade 

de obras femininas  no período (ou mesmo até os séculos XIX e XX) vem sido discutida pelo 

campo historiográfico e dos estudos literários, que percebem  a conformação de um cânone 

ocidental marcado por uma cultura androcêntrica (DEPLAGNE, 2017, p. 97-99), permeada por 

relações de poder e hierarquias de gênero. Os silenciamentos e esquecimentos relativos a uma 

maior presença de relatos escritos por mulheres ou com sua participação ligam-se a essa 

historicidade. Nesse sentido, pesquisadores e pesquisadoras, como Amy Livinsgtone (1998), tem 

questionado alguns aspectos da conhecida « Mâle Moyen Âge », consagrada por Georges Duby. É 

preciso ir além da visão dos homens, especialmente clérigos, a respeito de como seriam as 
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mulheres medievais. É preciso procurar as vozes femininas ocultadas, ouvir as que temos 

registradas e chegaram até nós e tentar compreender o significado de suas conceopções e de suas 

experiências em seu próprio tempo .  

Levando essa perspectiva em consideração, procuramos abordar exemplos de mulheres 

que tiveram seus relatos registrados e perpetuados no tempo. Nossa primeira personagem em 

evidência é a princesa bizantina Anna Comnena, que viveu entre 1083-1153.  Tal personagem é 

em geral mais conhecida dos medievalistas do que a segunda: a nobre castelhana Leonor López de 

Córdoba, que viveu entre 1362-1430.  

Nesse primeiro momento, julgamos importante problematizar a questão da escrita e 

autoria femininas para o período medieval: podemos compreender essas mulheres como autoras 

de fato? Como apontado pela medievalista Covadonga Valdaliso Casanova (2013, p. 384) é 

preciso considerar o caráter plural da autoria medieval.  Há muitos tipos de autoria na Idade 

Média e muitas vezes uma mesma obra possui vários participantes (um autor intelectual, um autor 

material - copista, um patrocinador, o autor que também é um tradutor/ glosador de outra obra, 

entre outras possibilidades). Sendo assim, precisamos pensar primeiro, mais do que em autoria, na 

voz que subjaz ao texto. Quem fala, de que lugar fala e para quem fala? É a partir dessa noção que 

consideramos os escritos de Anna Comnena e Leonor López de Córdoba. Escritos que trazem 

vozes femininas, visões de mundo e representações de experiências específicas dessas mulheres 

em seus contextos. Iniciemos então com a personagem mais distante no tempo e espaço: a 

princesa bizantina Anna Comnena.   

 

NO CAMINHO AO ORIENTE 

No medievo bizantino presenciamos o movimento religioso mariano (modelo da 

Theotókos) como paradigma a ser seguido pelas imperatrizes e no decorrer histórico a sua 

assimilação quase completa, mas ao lado do retorno da laicização clássica pelos eruditos. 

Primeiramente devemos nos atentar para a influência da alegoria da Theotókos para as formas de 

divulgação das imagens das imperatrizes bizantinas e como esse movimento que teve início na 

Antiguidade Tardia decidiu o que seria já posto entre os séculos XI e XII em Bizâncio. No século 

VI, a imagem da Theotókos chegou a ser símbolo de Constantinopla. A imagem de Maria nesse 

momento assumia traços das antigas deusas protetoras da cidade (Tyche, deusa da fortuna e Rhea, 

mãe dos deuses) (BOFF, 2006, p. 174). A imagem da Virgem Rainha já estava sendo cada vez 

mais utilizada no Oriente cristão desde o século II. Essa é a essência da Theotókos, unir a 

santidade com o político, modelo, portanto, para imperatrizes bizantinas. As primeiras 

imperatrizes a adotar e promover essa imagem da Theotókos nos círculos femininos foram, 
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segundo Boff, Gala Placídia (séc. V), Pulquéria (séc. V) e Teodora (séc. VI). É nesse sentido que 

Maria ganha o status de Grande Senhora (BOFF, 2006, p.281): 

Daí vem os ícones típicos da Grande Senhora, onde Maria aparece no trono, sentada 

em atitude de Soberana, em solene e estática posição frontal, vestida com as vestes 

de púrpura da Imperatriz, trazendo o Menino no colo, o qual tem a mão direita 

levantada, em sinal de bênção, e a esquerda, apertando o pergaminho do Evangelho. 

É verdadeiramente a Sede real da Sabedoria divina (Hagía Sophía) que inspirará, 

mais tarde, as “Virgens de Majestade” surgidas no Ocidente. 

Tanto a Theotókos quanto o Pantocrátor (onipotente) foram alegorias valoradas 

principalmente durante o uso do movimento mariano ao imperial promovido desde o Concílio de 

Éfeso (431) e durante e depois do governo de Justiniano (m.565). Ainda segundo Boff o principal 

símbolo mariano de Constantinopla é o maphórion que era o sagrado véu de Maria, conservado no 

Santuário de Blacherna, era o meio simbólico de Maria pela cidade; o segundo símbolo mariano 

era a cinta de Maria, que era tida como arma de defesa das muralhas da cidade de Constantinopla, 

Maria Theotókos, Palas Cristã109 (BOFF, 2006, p.282). Já no século VIII, toda a região ítalo-

grega já apontava a Theotókos como símbolo de proteção da política imperial. E isso se prolonga 

na tradição bizantina até meados do século XIII. Também o movimento mariano está presente na 

poesia bizantina (vide poetas como Gregório de Narek –séc. X e São Nersés, o Gracioso – séc. 

XII) que utilizavam as seguintes expressões: “Aquela que é revestida de púrpura”, “A Augusta”, 

por exemplo. (BOFF, 2006, p.282). A figura de Maria – no Oriente e no Ocidente – unia as 

pessoas em prol de uma causa, era a sua figura apaziguadora que as imperatrizes queriam imitar 

nas obras de arte. A postura de Virgem Rainha da Theotókos nas imagens e na literatura também 

foi resultado de um conflito muito intenso ainda na Antiguidade Tardia (séculos IV ao V) entre 

Cirilo de Alexandria e Nestório de Constantinopla. Resquícios do que se viu aqui iriam marcar a 

postura não só da religiosidade mas da política bizantina.  

O movimento mariano (Theotókos, portadora de Deus) em Constantinopla provocou um 

debate ferrenho entre Cirilo de Alexandria (defendia mãe de Cristo humano e divino) e Nestório 

de Constantinopla (defendia mãe de Cristo humano, Cristótokos) no Concílio de Éfeso (431) 

(CAMPOS, 2016, p.361). No Concílio a visão de Cirilo foi amplamente aceita (e podemos 

adiantar aqui tornada tradição) e a de Nestório não, então este criou o nestorianismo e mesmo 

muito próximo do imperador Teodósio II (408-450) foi considerado herético e mandado para fora 

da Cristandade Ortodoxa. Portanto, em 451, no Concílio de Calcedônia ocorreu o cisma 

nestoriano na Igreja Ortodoxa. Theotókos é mãe de Deus e mãe da Igreja. Entretanto lembremos 

que foi o mesmo Cirilo que combateu fervorosamente o movimento que ocorria também em 

                                                   
109 Sabemos também que nesse sentido a imagem da Theotókos está presente nas Cantigas de Santa Maria. 

Agradecemos a informação apresentada no debate do evento pelo medievalista Mateus Sokolowski.  
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território bizantino, em especial na região de Alexandria, da transladação dos estudos medievais. 

Símbolo violento desse posicionamento foi o seu envolvimento no assassinato da erudita Hipátia, 

mestra que estudava e ensinava na Escola Platônica de Alexandria. Nesse local eram destaque os 

estudos gregos sobre Filosofia e Astronomia. Vemos com isso como a conduta religiosa estava 

demarcando posição na esfera social e política do Império Bizantino. Através da ideologia da 

Theotókos o espaço religioso cristão ganhou a disputa com o ambiente laico, mesmo que 

saibamos na confluência e influencia das ideias. E esse embate da esfera religiosa mesmo 

dominada pela ideia ciriliana versus a esfera laica nos iluminará com grande força uma tradição 

grega (pagã) ainda no Império Bizantino dos séculos posteriores, tal é o caso da imagem de saber 

feminino entre o religioso e o laico demonstrado pela imperatriz Anna Comnena (1083-1153).  

Como uma Nova Hipátia, Anna Comnena, a porfirogênita, assumiu e defendeu em sua 

obra Alexíada (1148) a importância do uso das fontes gregas ainda em seu tempo, e o fez para 

legitimar não apenas o sentido histórico que demonstrava na obra, mas como afiançamento da 

laudação narrativa ao seu pai, o imperador Aleixo I (1048-1118). Sabemos das intenções políticas 

da própria imperatriz ao continuar o trabalho narrativo do esposo, Nicéforo Briênio, autor inicial 

do protótipo do que viria a ser a obra da Alexíada (esta uma obra pertencente ao movimento da 

transladação dos estudos medievais) e patrocinado pela mãe de Ana, Irene Ducas. Anna desejava 

ter o Império Bizantino em suas próprias mãos e quando seu esposo faleceu em 1137 passou a ter 

essa responsabilidade de completar a escrita da referida obra demonstrando de forma linear a 

juventude, ascensão e morte de seu pai. Morte do pai que a faz transgredir as próprias regras que 

colocou para o seu sentido de História, o qual não deveria promover favoritismos (COMNENA, 

1986, p.81). No entanto, fica claro o desejo de manifestar na escrita um grande amor ao pai 

Aleixo I. 

Destacam-se na obra os conflitos de Aleixo I com os normandos (mormente sua batalha 

contra Roberto Guiscardo), os quais acordados com o imperador conseguiram recuperar territórios 

em mãos seldjúcidas, mas provavelmente estariam interessados na sede do Império Bizantino, 

Constantinopla (DÍAZ ROLANDO, 1986, p.41). Durante a Primeira Cruzada essa desconfiança 

apenas aumentou, pois para os bizantinos a Cruzada era a usurpação do poder imperial pelo poder 

espiritual (DÍAZ ROLANDO, 1986, p.46). Já nos momentos finais de vida de Aleixo I, mesmo 

com a não aceitação de Irene e Ana, João – irmão de Ana – torna-se imperador bizantino. Diante 

disso, mãe e filha tramam a derrubada de João do poder, mas são vencidas e enviadas para o 

Mosteiro Theotókos Kecharitoméne. Nesse exílio forçado, Anna Comnena faz a narrativa da 

Alexíada principiar e com a liberdade de sair um pouco do mosteiro complementa e finaliza a 

obra.  
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Para o bizantinista Díaz Rolando, o protagonista narrativo da Alexíada é o pai de Anna 

Comnena (DÍAZ ROLANDO, 1986, p.26). Por conta dos seus estudos clássicos, Anna acaba 

nomeando a obra de Alexíada num paralelo com a Ilíada (DÍAZ ROLANDO, 1986, p.26). Leitora 

de Homero, estudiosa da Retórica, Platão e seguidora do aristotelismo que busca a razão no 

medievo, Anna revela a oportunidade singular que teve enquanto mulher para se tornar uma 

erudita. Modernamente o manuscrito foi dividido em 15 livros, sua língua de origem é o grego, 

possui uma narrativa épica do herói (no caso, Aleixo I), apresenta subjetividade apesar de sua 

intencional objetividade, e tem em seu ínterim o uso de entrevista com algumas testemunhas dos 

acontecimentos.  

Para a autora Anna Comnena, a história como gênero deve conservar a verdade e a 

transmitir. Ela elogia a beleza e inteligência de seu esposo (nesse momento já esquecido o 

prometido Constantino que possibilitaria sua governança do império?), Nicéforo Brienio 

apontando como era maravilhoso ouvi-lo falar sobre a história (COMNENA, 1986, p.81). 

Nicéforo acompanhou seu irmão João em diversas batalhas contra os bárbaros, os sírios e quando 

submeteram os habitantes de Antioquia. A pedido da imperatriz Irene Ducas, o genro, começou a 

escrever a história de Aleixo I desde sua adolescência (COMNENA, 1986, p.82). Anna, no final 

do Prólogo, sente muito pelo pai, por tudo que ele passou em vida (COMNENA, 1986, p. 85). 

Anna nos diz também como seu pai foi de grande utilidade para o Império Bizantino 

(COMNENA, 1986, p. 87), com apenas catorze anos de idade já acompanhava o imperador 

Romano Diógenes, a partir daí fez carreira militar, demonstrava como disputava querelas 

(COMNENA, 1986, p. 106), dotado de inteligência e astúcia militar (COMNENA, 1986, p.107), 

certeiro em suas decisões (COMNENA, 1986, p.108) versus os pensamentos tirânicos de Roberto 

Guiscardo (COMNENA, 1986, p.114); relata como os pais são um casal belo (COMNENA, 1986, 

p. 182), declara como seu pai Aleixo I reestruturou a corte bizantina e ordenou a sociedade 

(COMNENA, 1986, p.182), diz também como o imperador Aleixo depois de tantas lutas contra os 

normandos e da ascensão da dinastia dos Comnenos no poder tem como símbolo familiar a 

sabedoria; e seus conhecimentos de arquitetura serviram para pensar a divisão das funções e 

títulos no império, ou seja, uma hierarquia vital (COMNENA, 1986, p.183). Já sobre seu irmão 

João Comneno, a grande mágoa de Anna foi não ter sido imperatriz de fato do governo bizantino.  

O pai de Anna, Aleixo I, perpassou pelos governos de Romano IV Diógenes, ao lado do 

irmão Isaac pelos imperadores Miguel VII Ducas e Nicéforo III Botaniates. Vejamos aqui a 

apresentação do jovem Aleixo pela visão familiar de Anna: 

El emperador Alejo, mi padre, fue de gran utilidad al imperio de los romanos incluso 

antes de haber asumido el cetro del imperio. Comenzó a salir en campaña durante el 

reinado de Romano Diógenes. En opinión de quienes lo rodeaban parecía un ser 
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admirable y muy arrojado. Cuando contaba catorce años de edad corría a acompañar 

al emperador Diógenes, que dirigía una expedición muy importante contra los 

persas, y suponía una amenaza para ellos con su ímpetu, ya que, si se enfrentaba a 

los bárbaros, su espada se emborracharía de sangre: tan guerrero talante poseía este 

joven. Sin embargo, el soberano Diógenes no cedió en aquella ocasión a sus deseos 

de acompañarlo, porque un dolor muy profundo tenía sobrecogida a la madre de 

Alejo. Lloraba la muerte reciente de su hijo primogénito Manuel, varón que había 

sido protagonista de grandes e admirables hazañas para el imperio de los romanos. Y 

para que ella no se quedara sin consuelo, al dejar ir a uno de sus hijos a la guerra sin 

saber aún dónde iban a enterrar a otro, y temiendo que el joven sufriera alguna 

funesta desgracia y no supiera ella en qué tierra había caído, por todas estas 

consideraciones el emperador obligó al joven Alejo a regresar junto a su madre. 

Entonces fue apartado, contra su voluntad, de los que marchaban a la campaña, pero 

a continuación el tiempo le abrió inconmensurables posibilidades. Efectivamente, 

durante el reinado del emperador Miguel Ducas, tras el derrocamiento del 

emperador Diógenes, la revuelta que dirigió Urselio le dio motivos para demostrar 

de cuánto valor hacía gala (COMNENA, 1986, p. 87-88)
110

. 

O conflito entre a família dos Botaniates com a dos Comnenos acabou resultando na 

abdicação da coroa imperial do irmão de Aleixo, Isaac (este se tornou sebastocrator, augusto e 

nome dado aos governantes de fronteiras). Lembremos nesse contexto do apoio à Aleixo dado 

pela sua mãe, avó de Anna, a imperatriz Anna Dalassena. Aleixo tem uma biografia complexa por 

conta das atitudes que tomou (vide, a questão decisória frente a Pedro Eremita e o massacre turco) 

que mudou a rota do que poderia ter sido o movimento cruzadístico. Grande parte da Alexíada 

demonstra o conflito de Aleixo com os normandos principalmente quando Anna Comnena nos 

revela os contatos de Aleixo I com Roberto Guiscardo, e depois com Boemundo. A política de 

Aleixo I não era exatamente diplomática pois revela - como no caso de Pedro Ermitão - uma 

decisão errônea politicamente (ao deixar os cristãos ocidentais caírem nas mãos dos turcos) que 

abriu espaço para o surgimento da cruzada "profissional" dos nobres cavaleiros. Podemos 

salientar aqui o gênero narrativo da Alexíada – uma crônica particular. Ou seja, um modelo para 

os futuros imperadores mas ainda sem a presença proverbial da tradição sapiencial oriental mas 

sim dos clássicos advindos da translatio studiorum. Sobre o biografado imperador Aleixo, Anna 

aponta que: 

                                                   
110 “O imperador Aleixo, meu pai, foi de grande utilidade para o império dos romanos, mesmo antes de ter 

assumido o cetro do império. Começou a sair em campanha durante o reinado de Romano Diógenes. Na opinião 

dos que o rodeavam, ele parecia ser um ser admirável e muito elegante. Quando com 14 anos de idade já 

acompanhava o imperador Diógenes, que liderou uma grande expedição contra os persas, e representava uma 

ameaça para eles esse impulso, porque os bárbaros que enfrentou, sua espada bebeu sangue: Tal guerreiro era 

esse jovem. No entanto, o soberano Diógenes não cedeu nessa ocasião ao seu desejo de acompanhá-lo, porque 

uma dor muito profunda havia dominado a mãe de Aleixo. Ela estava de luto pela recente morte de seu 

primogênito Manuel, um homem que fora protagonista de grandes e admiráveis feitos pelo Império Romano. E 

assim ela não conseguia, para deixar ir de um de seus filhos para a guerra, mesmo sem saber para onde estavam 

indo para enterrar o outro, e temendo que o jovem sofresse uma desgraça fatal e não saberia ela qual terra 

haveria de ter caído. Por causa de todas essas considerações, o imperador forçou o jovem Aleixo a retornar com 

sua mãe. Então ele foi removido, contra sua vontade, daqueles que estavam marchando para a campanha, mas 

então o tempo abriu possibilidades incomensuráveis [no futuro]. De fato, ainda durante o reinado do imperador 

Miguel Ducas, após a derrubada do imperador Diógenes, a revolta liderada por Urselio deu-lhe razão para 

demonstrar quanto valor ele tinha”.(COMNENA, 1986, p. 87-88, nossa trad.). 
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Como de acuerdo con lo prometido Nicéforo Meliseno debía recibir la dignidad de 

césar y como Isaac por ser el primogénito de los hermanos debía ser honrado con un 

título de mayor categoría sin que existiera dignidad más alta que la de césar, el 

emperador Alejo se vio obligado a inventar un nuevo título cuya denominación sería 

el resultado de unir los nombres de sebasto y de autocrátor; así creo la dignidad de 

sebastocrátro con categoría igual a la de un segundo emperador; el césar estaría 

subordinado a éste y ocuparía el tercer puesto, empezando por el soberano, en el 

orden de las aclamaciones. Ordenó, asimismo, que fueran coronados tanto el 

sebastocrátor como el césar el los actos públicos oficiales con unas coronas que se 

diferenciaban bastante por la magnificencia de la diadema que ciñe la cabeza del 

primero. La corona imperial cubre la cabeza como una semi-esfera cerrada, 

adornada por doquier de perlas y piedras preciosas, en unos sitios incrustadas, en 

otros colgando; pues de cada lado de las sienes penden una filas de perlas y piedras 

preciosas que rozan las mejillas como un elemento destacado de la indumentaria 

destinada a los emperadores. Mas las coronas de sebastocrátores y césares constan 

de perlas y piedras preciosas […] (COMNENA, 1986, p. 182)
111

. 

Depois da morte de Aleixo I, seu filho João II Comneno foi o imperador de Bizâncio. Na 

Alexíada, Anna transparece sua inconformidade com a ascensão do irmão ao trono. Desejava ela 

ter sua presença como imperatriz máxima, enfim isso não ocorreu e João tinha se tornado o 

imperador. Ele reinou de 1118 até 1143, época que também Anna ficou exilada no mosteiro 

Theotókos e continou a escrita do manuscrito sobre o pai. Lembremos aqui a seguinte passagem 

da Alexíada: “En torno más o menos al lugar conocido por la Fuente, donde hay un templo 

dedicado a Nuestra Señora la Virgen Madre de Dios que es famoso entre los templos de Bizancio, 

se tropezó con mi padre Alejo (...)” (COMNENA, 1986, p.134). A relação de Anna e João com o 

pai sob o olhar deste para nós ainda é um mistério tendo em vista que temos apenas dados 

demarcados por Anna Comnena sobre o assunto de forma parcial. O que podemos trazer de dados 

sobre o assunto das relações familiares eram que na dinastia dos Comnenos todos eram bem 

próximos. Por exemplo, sua mãe Irene esperou seu próprio esposo retornar da guerra para dar a 

luz à porfirogênita, ou seja, que o nascimento de Anna fosse ao lado de familiares e ocorrido no 

quarto púrpura do Grande Palácio Imperial. Nesse sentido vejamos como ela mesma se apresenta 

e também indica o objetivo geral do livro (de falar sobre o seu pai), vide o Proêmio: 

Puesto que tengo conciencia de eso, yo,  hija de Alejo e Irene, vástago y producto de 

la púrpura, que no sólo no soy inculta en letras, sino incluso he estudiado la cultura 

griega intensamente, que no desatiendo la retórica, que he asimilado las disciplinas 

aristotélicas y los diálogos de Platón y he madurado en el quadriuium de las ciencias 

(debo revelar que poseo estos conocimientos - y nos es jactancia el hecho - todos los 

cuales me han sido concedidos por la naturaleza y por el estudio de las ciencias, que 

                                                   
111 “Como o que foi prometido para Nicéforo Meliseno devem receber a dignidade de César e como Isaac sendo 

o mais velho dos irmãos deve ser honrado com a categoria de um título superior, sem a existência de dignidade 

maior do que a de César, o Imperador Aleixo foi forçado inventar um novo título cuja denominação seria o 

resultado da junção dos nomes de sebasto e autocrátor; assim, crio a dignidade de sebastocrátor com categoria 

igual à de um segundo imperador; [...] Ele também ordenou que tanto o sebastocrator como o césar fossem 

coroados nos atos públicos oficiais com coroas que eram bastante diferenciadas pela magnificência do diadema 

que circunda a cabeça do primeiro. A coroa imperial cobre a cabeça como uma semi-esfera fechada, adornada 

em toda parte com pérolas e pedras preciosas [...]” (COMNENA, 1986, p. 182, nossa trad.). 
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Dios desde lo alto me ha regalado y las circunstancias me han aportado) quiero por 

mediación de este escrito contar los hechos de mi padre, indignos de ser entregados 

al silencio ni de que sean arrastrados por la corriente del tiempo, como a un piélago 

de olvido; serán éstos todos los hechos que llevó a cabo tras tomar posesión del 

cetro y los que realizó al servicio de otros emperadores antes de ceñirse la diadema 

(COMNENA,  1986, p.80)
112

. 

Verificamos como no trecho acima o saber propedêutico da jovem princesa foi 

possibilitado por um acesso aos conhecimentos religiosos e laicos ao mesmo tempo, Deus de cima 

me deu e as circunstâncias me trouxeram. Outro dado sobre isso são os agradecimentos de Anna 

ao longo da Alexíada aos pais por permitirem grande parte de seus estudos serem realizados, 

mesmo que muito da literatura clássica tenha aprendido por conta, com os servos do palácio 

imperial. Aleixo e Irene, incentivavam muito seus estudos religiosos e que seguisse o modelo da 

Theotókos que nos remetemos ao início dessa parte oriental do texto, mas Anna como veremos na 

fonte Alexíada se rebela tal como Hipátia aos padrões religiosos bizantinos ao se associar aos 

clássicos em suas explicações e na apresentação protocolar de sua formação educacional. Não diz, 

por exemplo, que seguiu apenas princípios dos textos bíblicos mas que conhecia dentre outros 

Homero, Aristóteles... Quando da morte de Aleixo I, sabemos pela fonte de Anna e na História de 

Coniates (s.XII-XIII) também, que sua mãe apoiou o genro Nicéforo e ela no partido contrário ao 

filho João. Podemos refletir a Alexíada como uma "narrativa de direito" em busca de alguma 

centelha de fé da própria autora em ser imperatriz do império por um longo período, tal como ela 

afirma acima “Estes serão todos os fatos que ele [Aleixo I] realizou depois de tomar posse do 

cetro e aqueles que ele realizou a serviço de outros imperadores antes de possuir o diadema “de 

ser [imperador]”” (COMNENA, 1986, p.80). Vemos no conteúdo da Alexíada mais do que um 

livro cronístico das façanhas do imperador Aleixo I mas uma obra de conteúdo propedêutico e 

político para uma possível imperatriz garantir os seus direitos ao trono.  

A narrativa de Anna demonstra a percepção feminina de seu tempo através dos seus 

posicionamentos em relação aos familiares, principalmente. No que tange o sentido narrativo 

literário e histórico de sua obra, ela cumpriu a mensagem de não deixar aqueles fatos no 

esquecimento pois sabemos deles até os dias de hoje (!), apenas teve seu deslize ao tentar 

objetivar (dentro de sua lógica de historicidade) uma história muito próxima dela. A voz e a 

imagem do feminino interagem na fonte analisada através de suas subjetividades. Foi longe, num 

                                                   
112 “Já que estou ciente disso, eu, filha de Aleixo e Irene, descendente e produto da púrpura, que não só não sou 

letrada em letras, mas também estudei intensamente a cultura grega, que não ignoro a retórica, que tenho 

assimilado as disciplinas aristotélicas e os diálogos de Platão e amadureci no quadrivium [música, aritmética, 

geometria e astronomia] das ciências (devo revelar que possuo este conhecimento - e estou ostentando o fato - 

todos os quais me foram concedidos pela natureza e pelo estudo das ciências, que Deus de cima me deu e as 

circunstâncias me trouxeram). Eu quero através deste escrito contar os fatos de meu pai, indigno de ser entregue 

ao silêncio ou ser arrastado pela corrente do tempo, como um mar de esquecimento; Estes serão todos os fatos 

que ele realizou depois de tomar posse do cetro e aqueles que ele realizou a serviço de outros imperadores antes 

de possuir o diadema “de ser [imperador]””. (COMNENA,  1986, p.80, nossa trad.). 
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mosteiro que rememorava a tentativa de valoração da figura feminina (no caso, da Theotókos) que 

Anna teve a iluminação de nos deixar de herança um dos mais belos escritos histórico-literários de 

sua época e, além disso, justamente através da demonstração de seu amor ao pai e de sua 

formação impecável possibilitada por ele e pela mãe que Anna legitima na obra sua própria 

pretensão ao cargo imperial. 

 

NO CAMINHO AO OCIDENTE 

Seguindo no tempo e adentrando no contexto da Cristandade Ocidental, vejamos outra 

mulher que registrou a sua percepção sobre os acontecimentos de sua época e a memória de sua 

linhagem, com destaque para a figura paterna.  Falemos de Leonor López de Córdoba, que viveu 

entre os séculos XIV e XV, num contexto bastante atribulado das monarquias ibéricas e de 

transição dinástica em Castela. D. Leonor era filha do nobre Martín López de Córdoba, mestre de 

Alcântara e Calatrava, privado do rei castelhano Pedro I. Quando da disputa entre esse monarca e 

seu irmão bastardo, Henrique Trastâmara, D. Martin permaneceria leal a Pedro de Castela, mesmo 

depois de este ser assassinado pelo irmão em Montiel, no ano de 1369. Assim, Leonor e sua 

linhagem se posicionariam do lado “petrista”, ou seja, dos vencidos e sofreriam as consequências 

desse posicionamento. Como afirmou Cecilia Devia (2012-14, p. 303) é preciso levar em conta o 

complexo sistema de lealdades que rege uma sociedade feudal, a violência dos conflitos dinásticos 

não recaía somente nos indivíduos diretamente envolvidos (tal como o pai de Leonor López de 

Córdoba, junto ao rei Pedro I), mas afetava toda a família (considerando nesse sentido tanto laços 

sanguíneos, quanto espirituais e de aliança).  

Após a morte de Pedro I de Castela (que viria a ser conhecido pela memória oficial 

trastâmarista como Pedro, o Cruel), D. Martin López de Córdoba se refugiou em Carmona, 

ficando com a custódia do tesouro real e negociando o destino dos filhos do rei vencido (DEVIA, 

2012-14, p. 311). Teria inclusive participado das negociações para os enlaces matrimoniais das 

filhas de D. Pedro e Maria Padilha com membros da alta nobreza da Inglaterra. D. Constança e D. 

Isabel se casariam, respectivamente, com o duque de Lancaster e o conde de Cambridge. Em  

Carmona, D. Martin López tentaria proteger o legado petrino e a própria linhagem, no entanto, 

acabaria por negociar com o Trastâmara a libertação da cidade em troca do perdão do novo rei e a 

garantia da integridade de sua família e de seu patrimônio. Todavia, como recordou Marcella 

Lopes Guimarães (2015, p. 156): “Quando a família petrista foi se entregar ao rei e beijar-lhe a 

mão, ele mandou prender a todos”, confiscando também seus bens.  Além disso, sentenciou D. 

Martin López como traidor, ordenando sua execução em 1371.   
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Ainda em tenra idade, D. Leonor  - junto a seus familiares e criados - teria sido 

aprisionada em duras condições nas Atarazanas de Sevilha e permaneceria no cativeiro durante 

nove anos, até a morte do rei Henrique de Trastâmara, em 1379, o qual ordenara em testamento a 

libertação da jovem Leonor e de seu esposo (DEVIA, 2012-2014, p. 306) – sobreviventes de uma 

epidemia de peste que dizimou outros membros da família. Ela tinha em torno de 17 anos à época 

da soltura (GUIMARÃES, 2015, p. 156). Sem patrimônio e prestígio na corte, se refugiaria junto 

à tia Maria Garcia Carrillo, enquanto seu marido tentaria recuperar patrimônio numa jornada que 

durou em torno de 07 anos e resultou em fracasso.  No entanto, pela intervenção da tia, D. Leonor 

conseguiria para si e seu marido uma casa e a recuperação de parte de seu patrimônio, como atesta 

no registro de suas memórias.  

Entre a última década do século XIV e primeira década do século XV a situação mudaria 

um pouco para os petristas em Castela. Uma conciliação do antigo conflito civil se daria através 

de uma aliança matrimonial que reuniria as rivais casas castelhanas de Borgonha (dinastia 

anterior, de D. Pedro) e a de Trastâmara:  o casamento do infante e futuro rei de Castela Henrique 

III (neto do fundador Henrique II) e D. Catarina de Lancaster (neta de Pedro I, filha da infanta 

castelhana Constança com o duque de Lancaster). Nesse novo contexto, D. Leonor López de 

Córdoba teve mais chances de ascensão na corte. Quando criança, teria convivido na mesma casa 

com as filhas de D. Pedro, o que garantiria uma aproximação com a nova rainha castelhana e filha 

de D. Constança, Catarina de Lancaster.  

O registro escrito das memórias da nobre teria lugar nesse novo contexto. Ao produzir 

seu relato,  D. Leonor previa uma escuta, como apontou Marcella Guimarãs (2015, p. 159): “Esse 

relato tem como alvo a escuta de alguém que precisa também de colaboração para ser naquele 

contexto: a rainha Catarina de Lancaster”. Consoante a filóloga Sandra Álvarez Ledo (2013), 

responsável por uma das edições mais recentes das Memorias de D. Leonor, há duas hipóteses 

discutidas sobre o período de escrita do texto: ou por volta de 1396, visando recuperar a memória 

de seu pai e linhagem e se dar a conhecer aos novos reis de Castela, buscando a privança régia; ou 

por volta de 1412, momento em que já teria tido lugar de destaque como conselheira da rainha 

Catarina, mas no qual também já havia sido banida da corte, por motivos ligados a intrigas, num 

momento em que D. Henrique III já havia falecido e D. Catarina se encontrava como regente do 

reino junto ao cunhado Fernando de Antequera, no aguardo da maioridade do futuro  Juan II. 

Nesse sentido, a escrita das memórias de D. Leonor na década de 1410 poderia visar recuperar seu 

lugar junto à soberana. O que não aconteceria, pois em fontes como o seu testamento se evidencia 

que até o fim de sua vida (por volta de 1430) permaneceria longe da corte, tratando de assuntos 

ligados à consolidação de seu patrimônio e buscando conservar a memória de sua linhagem.   

https://sehufpr.wixsite.com/2018


Anais do I Seminário de Estudos Históricos da UFPR 219 

 

 

I SEH – Seminário de Estudos Históricos da Universidade Federal do Paraná (UFPR) 
30 de Outubro de 2018 a 01 de Novembro de 2018 – Curitiba 

https://sehufpr.wixsite.com/2018 

 

Aliás, preservar do esquecimento e promover a recuperação da memória de família, 

mormente a partir da figura de seu pai, está entre o intento principal da obra de D. Leonor, 

primeiro registro de caráter autobiográfico em castelhano, datado do século XV, e para além 

disso,  um registro feminino. Classificar a obra da nobre castelhana é uma tarefa um tanto difícil. 

Trata-se de um texto muito breve e que terminaria de forma incompleta (questiona-se se parte 

teria sido perdida no processo de transmissão). Bastante diferente da obra de caráter 

historiográfico de Anna Comnena e das crônicas régias contemporâneas a D. Leonor, tal como as 

de Pero Lopez de Ayala e Fernán Perez de Guzmán, que retratam, em muito maior volume e com 

diferentes critérios de escrita, episódios da violenta dinástica castelhana, citados pela dama 

também em seu texto. Como apontou Covadonga Valdaliso Casanova (2013, p. 387), a obra 

possui um caráter público, notarial, testemunhal e testamentário ao mesmo tempo. Há a alusão a 

um registro notarial (diz-se logo no começo da narrativa: “copia de un instrumento antiguo”). 

Além disso, percebe-se um tom exemplarizante, muito semelhante aos exempla e hagiografias 

medievais (DEYERMOND; AYERBE-CHAUX Apud DEVIA, 2012-14, p. 307), trazendo 

aspectos da devoção religiosa de D. Leonor (mormente  a devoção mariana), bem como situações 

de sua vida como formas de manter a piedade e a perseverança em meio a tragédias 

experimentadas. Os componentes religiosos e moralizantes, próprios das hagiografias 

demonstrariam conhecimento de diferentes fontes  por parte da compositora da obra.  

Como atesta Sandra Ledo (2013), o início do texto traz o uso de fórmulas notariais 

amplificadas, visando atestar um tom de verdade do relato. D. Leonor faz um juramento a Cristo, 

todos os santos e especialmente à Virgem Maria de estar relatando a verdade do que aconteceu. 

Aliás, a devoção feminina à Mãe de Cristo é uma constante ao longo do texto e todas as benesses 

recebidas pela nobre castelhana após as agruras do cativeiro teriam sido conseguida por rogos a 

Ela.  

As memórias de Leonor abarcam um período em torno de 25 anos, relatam 

acontecimentos desde sua infância até por volta de 1396, não abarcando o período em que a dama 

serviu à rainha Catarina de Lencaster e nem o momento em que acabou por ser afastada da corte e 

privança desta (LEDO, 2013, p. 1) . O relato acaba abruptamente (com o retorno a Córdoba onde 

haveria de reconstituir algum patrimônio, com a ajuda prometida da Virgem). Sabe-se do destino 

posterior de D. Leonor apenas através de outras fontes, como a Crónica de Juan II.  Podemos 

perceber, como apontou Luciana Deplagne (2017, p. 99) que a obra está dividida em dois 

momentos: um primeiro, compreendendo a infância de D. Leonor até a sua liberação do cárcere; e 

um segundo, que relata a reconstrução de sua vida pós-cativeiro até o momento em que retorna a 

Córdoba, depois de uma epidemia de peste que teria levado a vida de seu filho.  
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Ao longo da narrativa, a voz de D. Leonor aparece em primeira pessoa, em tom de 

confissão e também de consolo, em termos próprios do registro autobriográfico, como atestou 

Marcella Guimarães (2015). A linhagem, as relações com a corte e a posição política de Leonor 

López de Córdoba parecem evidenciar por que como mulheres como ela colocaram-se 

explicitamente como autoras em textos, adotando a primeira pessoa em seus discursos 

(VALDALISO, 2013, p. 388). Valdaliso (2013, p. 386), que estudou a presença de registros 

escritos de autoria feminina na Castela entre os séculos XIV e XV, explica que esse 

posicionamento também se daria devido a um maior destaque do séquito feminino em uma corte 

castelhana que passou a contar com uma rainha regente.   

 Levando em conta a consolidação da dinastia Trastâmara, o afastamento da corte que D. 

Leonor viveria, as intrigas e ciúmes de criadas e familiares da tia que a protegia, o fracasso do 

marido em tentar recuperar o patrimônio tudo levava ao apagamento da figura de Leonor López 

de Córdoba e linhagem de Martín López de Córdoba (GUIMARÃES, 2015, p. 157). O registro 

das memórias de Leonor visaria atenuar esse apagamento e contribuir para renovar e resignificar 

seu lugar e existência naquele contexto.  Através de seu texto, a dama procura reivindicar uma 

memória e imagem linhagística próprias, distintas das que poderiam ser veiculadas por outras 

produções orais e textuais (tal as crônicas régias trastamaristas).  

Já no começo do relato, D. Leonor procura aludir à grandeza de sua linhagem, da 

descendência de seu pai D. Martin López de Córdoba e de sua mãe, Sancha Carrillo. A linhagem e 

o parentesco são instrumentos-chave na narrativa para mediar as relações de poder e procurar 

restabelecer a condição honrosa e prestigiosa da autora naquele contexto (DEVIA, 2012-14, p. 

307). Nesse sentido, como atestou Sandra Ledo (2013), a defesa da dignidade familiar se 

materializa pela manifestação da admiração da figura paterna, que encarna no relato os valores da 

ética cavaleiresca de lealdade e honra. Isso se evidencia no trecho da obra que traz a narrativa da 

morte de D. Martín López. Diferente da crônica de Ayala, narrativa oficial da dinastia trastâmara, 

que registra a morte do pai de Leonor por golpes de espada/lança, a dama traz em seu texto a 

imagem do pai morrendo degolado. Do mesmo modo, constrói um relato em terceira pessoa, de 

um momento que não presenciou e atribui uma fala ao pai, numa resposta a um cavaleiro francês 

que havia passado ao partido Trastâmara. Nesta, D. Martín afirmaria que: mais valia morrer como 

leal do que viver como traidor. A construção de uma nobre memória ao pai faz parte da 

legitimação da linhagem e da própria Leonor no mundo.  

O texto de Leonor possui tons trágicos e, como aludido por Marcella Guimarães (2015, 

p. 156), é marcado pela experiência da morte (a morte do rei D. Pedro, a morte do pai, a morte dos 

irmãos, a morte do filho), Leonor teria sido a única descendente sobrevivente de Martin López de 

Córdoba. Todavia, o registro de suas vivências busca justamente superar a morte, restaurar a 
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condição dos López de Córdoba em seu tempo e legar para a posteridade a memória de sua 

linhagem, representada fundamentalmente na figura paterna.  

 

*** 

EPÍLOGO 

Procuramos ao longo dessa reflexão evidenciar como duas mulheres medievais 

representaram o mundo exterior através da escrita e se auto-representaram, revelando concepções 

próprias sobre si e sobre o contexto em que viveram.  As experiências de escrita e relatadas por 

elas demonstram determinados lugares de onde falam. Tratam-se de duas personagens de alto 

estrato social, uma nobre castelhana e uma integrante da realeza bizantina, mas distantes entre si 

no tempo e espaço medievais. Mas no que se aproximam, destacamos: essas duas mulheres 

sofreram consequências dos conflitos e contextos políticos em que viveram; essas duas mulheres 

tinham como referência a figura feminina de Maria e o exemplo de seu culto;  essas duas 

mulheres tiveram a iniciativa de escrever sobre os contextos em que viveram (uma delas em uma 

obra de caráter propriamente historiográfico para o período - a biografia do pai -, já a outra 

inauguraria em Castela o gênero autobiográfico, marcado de forma mais contundente pelos 

elementos da emotividade e da memória individual); essas duas mulheres tomaram o exemplo e 

memória de seus pais como formas de se legitimarem  a si mesmas no mundo.  
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RESUMO: A presente discussão faz parte de uma pesquisa em andamento que se propõe a analisar as 

fotografias escolares produzidas pelo estúdio Foto Bianchi em Ponta Grossa entre os anos de 1913-

1943. Dito isso, tem como objetivos: compreender os usos e funções das fotografia escolares 

produzidas pelo Foto Bianchi; compreender a inserção do Foto Bianchi na cultura visual da cidade; 

desenvolver uma crítica aos documentos fotográficos enquanto fontes potenciais para a construção da 

História – visual – local. Para tal, pauta-se nas discussões da História Cultural e da Cultura Visual, 

considerando que ambas são essenciais para se pensar a fotografia além da ilustração, mas sim como 

um artefato polissêmico produtor de sentidos. Diante disso, parte-se de autores como Boris Kossoy 

(2009; 2014), Ulpiano Meneses (2003; 2005; 2012), Rosana Monteiro (2008), Charles Monteiro 

(2013), Ana Maria Mauad (1996; 2008), Annateresa Fabris (2004), Roger Chartier (2010), Peter 

Burke (2004), Jacques Le Goff (1996) e André Rouille (2009), para destacar a fotografia enquanto 

uma prática visual, inserida num contexto específico e cuja produção, consumo, usos e funções são 

fundamentais para compreender dimensões importantes das culturas, no passado e no presente.  

 

PALAVRAS-CHAVES: Foto Bianchi; Fotografias escolares; Representações visuais; Cultura Visual. 

 

ABSTRACT: The present discussion is part of an ongoing research that proposes to analyze the school 

photographs produced by the Foto Bianchi studio in Ponta Grossa between the years of 1913-1943. 

Having said that, its objectives are: to understand the uses and functions of school photography 

produced by Foto Bianchi; understand the insertion of Foto Bianchi in the visual culture of the city; 

develop a critique of photographic documents as potential sources for the construction of local - visual 

- history. For this, it is based on the discussions of Cultural History and Visual Culture, considering 

that both are essential to think of photography besides the illustration, but rather as a polysemic 

artifact that produces meaning. In this context, we have authors such as Boris Kossoy (2009, 2014), 

UlpianoMeneses (2003, 2005, 2012), Rosana Monteiro (2008), Charles Monteiro (2013), Ana Maria 

Mauad (2004), Roger Chartier (2010), Peter Burke (2004), Jacques Le Goff (1996) and André Rouille 

(2009) to highlight photography as a visual practice, inserted in a specific context and whose 

production, consumption, functions are fundamental to understanding important dimensions of 

cultures in the past and present. 

 

KEYWORDS: Foto Bianchi; Schoolphotographs; Visual representations; Visual Culture. 
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O Foto Bianchi foi um dos principais estúdios fotográficos de Ponta Grossa durante o 

século XX113. Fundado por Luís Bianchi e Maria Thommen o estúdio obteve alvará para 

funcionamento em 1913 – porém, antes mesmo desta data Luís era conhecido na cidade e na 

região por produzir fotografias de maneira autônoma ou a serviço da Brazil Railway 

Company(empresa responsável pela ferrovia Rio Grande-São Paulo)114. 

O funcionamento do estúdio perdurou até 2001, quando o neto de Luís e Maria Bianchi, 

o fotógrafo Raul Bianchi fechou as portas do estúdio e vendeu parte da produção, quase 

centenária, para o governo municipal115. Ao longo de mais de oitenta anos o estúdio passou por 

várias transformações em sua produção, espaço e estética. Contudo, nunca perdeu sua 

característica de espaço comercial familiar, tendo como fotógrafos principais três gerações da 

família Bianchi, a saber, Luís, Rauly e Raul (SANTOS, 2009). 

Há que se destacar que durante toda sua trajetória o estúdio cresceu e se transformou em 

compasso com as transformações da cidade e da região. Por isso, em meio a sua produção 

fotográfica encontramos uma grande variedade de temas, como: retratos de políticos e famílias da 

época, fotografias dos espaços comerciais, industriais e religiosos, grupos culturais, esportistas e 

artísticos, festas cívicas, fotografias pós-morte e um razoável número de fotografias de escolas. 

As fotografias escolares, assim como os cartões-postais, os retratos de família, as cartes 

de visite, etc., foi um dos inúmeros usos sociais que as fotografias passaram a ter de maneira 

efervescente no século XX. Segundo Rosa de Fatima Souza (2001), a produção de fotografia de 

escolas e seu  consumo esteve atrelado ao aumento do reconhecimento social da escola nas 

primeiras décadas do século XX (SOUZA, 2001). Aqui, podemos pensar seus usos enquanto 

objetos-mercadorias por meio de duas perspectivas, a saber: objeto de memória dos alunos e 

registro institucional das escolas. 

Por fim, a presente comunicação busca apresentar uma das muitas perspectivas que 

podem permear a pesquisa em História com imagens e teve como objetivos: compreender os usos 

e funções das fotografia escolares produzidas pelo Foto Bianchi; compreender a inserção do Foto 

                                                   
113Segundo Stancik (2009) o primeiro espaço  fotográfico de Ponta Grossa foi o Famula, cujo funcionamento se 

deu entre 1880-1910. Após essa data, entre 1893 e finais da década de 1930 funcionou o Photo Weiss, localizado 

na Rua XV de Novembro e dirigido por Ewaldo Weiss. Já no século XX, foi inaugurado no ano de 1904, por 

José Ruhland, o Instituto Photographico Novo Mundo, fixando localização na cidade até 1909 quando se 

transferiu para Florianópolis. Em 1912, após anos de trabalho fotográfico de maneira autônoma, o Photographia 

Bianchi foi fundado na cidade pela família Bianchi.  

114Santos (2009) lembra que apesar do alvará de funcionamento do Foto Bianchi datar de 1913, sua produção 

fotográfica na cidade teve início antes disso. De acordo com informações contidas nos primeiros Cadernos de 

Registros do estúdio – objetos onde se detalhava as informações quanto aos serviços e clientes – algumas 

fotografias encomendadas datam de 1911. 

115 O processo de venda do documental do estúdio para a prefeitura foi intermediada pelo Departamento de 

História (DEHIS) da UEPG. Após a compra, o acervo foi transformando em fundo comercial, ou seja, busca 

respeitar a organização do próprio estúdio. Por isso, foram preservadas as caixas de negativos, a forma como tais 

negativos foram organizados e os cadernos de serviços do estúdio – o que contribui para que os pesquisadores 

conheçam um pouco mais da trajetória do Foto Bianchi e seus fotógrafos.  
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Bianchi na cultura visual da cidade; desenvolver uma crítica aos documentos fotográficos 

enquanto fontes potenciais para a construção da História – visual – local. 

 

FONTES E METODOLOGIA  

Inicialmente, há que se destacar que a pesquisa pauta seu recorte temporal na primeira 

geração do Foto Bianchi, isto é, nas fotografias produzidas por Luís Bianchi entre 1913 à 1943 – 

ano em que Luís faleceu. Na busca de fontes para a pesquisa dois foram os espaços de coleta 

documental. Primeiro, o Museu Campos Gerais (Ponta Grossa/PR), onde há uma razoável número 

de fotografias escolares que, em alguns casos, contam com autoria do Foto Bianchi em diferentes 

períodos. 

O segundo espaço foi o próprio fundo Foto Bianchi localizado na Casa da Memória 

Paraná (Ponta Grossa/PR) – ver nota de rodapé 1. O fundo contém mais de 30 mil placas de 

negativos (figura 1), além de Registro de serviços, caixas de materiais e produtos e alguns 

utensílios de trabalho do Foto. O acesso aos negativos se deu após consulta prévia aos cadernos de 

descrição confeccionados pelos funcionários da Casa da Memória, onde é possível identificar 

datas, números de registros e temáticas das chapas de negativos.  

Já em ralação ao passo a passo metodológico, buscou-se respaldo em várias vertentes de 

estudo de imagens e fotografias, entre elas podemos destacar a iconografia/iconologia (KOSSOY, 

2014) e as dimensões de espaço/tempo e forma de expressão/conteúdo dos objetos fotográficos 

(MAUAD, 1996).  Buscando construir uma metodologia que respeitasse os limites do grupo 

documental e que não perdesse a dimensão artefatual das fontes116 (MENESES 2003; 2005; 2012) 

a pesquisa pautou-se em três etapas, a saber: primeiro, descrever os elementos das imagens, entre 

eles espaço, personagens, objetos, etc.; segundo, analisar a estética de produção do fotógrafo, ou 

seja, enquadramentos, direções, escolhas de cenário, perspectivas, ambientação, etc.; e por fim, 

buscou-se refletir a produção da fotografia em articulação ao espaço a qual ela se destinava e 

quais possíveis sentidos ela pode gerar. 

 

FOTOGRAFIAS ESCOLARES: OBJETO DE CONSUMO E MEMÓRIA 

                                                   
116 Para o autor, a condição de artefato visual exige que sua análise se paute na desdocumentalização do objeto 

visual para se ressaltar sua vida pregressa, logo: “a fotografia foi uma das primeiras modalidades de imagem a 

terem seu caráter artefatural reconhecido, por causa das implicações facilmente apreensíveis de contexto, usos e 

práticas – significações. Considerando apenas o contexto, uma foto 3x4 em um documento de identidade é 

diversa da mesma imagem em uma carteira, que simboliza a lembrança da pessoa querida. Ainda a mesma 

imagem em um porta-retratos no escritório cauciona o reconhecimento de valores sociais envolvendo, por 

exemplo, a família. Novamente essa imagem, agora na parede de uma instituição, acrescenta valores de 

memorial e continuidade institucional. E assim por diante: em um museu, no jornal, em um cartaz, etc”. 

(MENESES, 2012, p. 255). 
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As fotografias são polissêmicas. Isto é, a forma como se olha para ela e interpreta varia no 

tempo e espaço conforme uma série de significados e significações localizados. Nesse sentido, 

cabe destacar aqui que as reflexões a seguir são interpretações possíveis,  condicionadas por uma 

série de imperativos de pesquisa, como objetivos, conceitos, escolhas metodológicas, 

posicionamentos profissionais, etc., mas que não limitam a análise de tais fontes. 

Logo, tal variedade de abordagens não retira do uso das fotografias – e da iconografia – 

sua potencialidade para a construção do conhecimento histórico pautado em fontes e métodos. 

Diante disso, como destacou o historiador Peter Burke: 

Em que medida e de que forma as imagens oferecem evidência confiável do 

passado? Seria insensato tentar produzir uma única respostas geral a tal questão. Um 

ícone da virgem Maria datado do século 16 e um pôster de Stalin datado do século 

20 dizem aos historiadores algo sobre a cultura russa. No entanto, a despeito de 

algumas semelhanças intrigantes, existem, é claro, enormes diferenças tanto com 

relação ao que essas imagens deixam transparecer quanto ao que elas omitem. Nós 

ignoramos, e isto é um perigo, a variedade de imagens, artistas, usos de imagens e 

atitudes para com as mesmas em diferentes períodos da história (BURKE, 2004, p. 

20). 

 

Na citação acima, Peter Burke destacou as “diferenças e omissões” presentes nas imagens, 

reitera-se aqui ainda a “produção” das imagens. Ou seja, uma das condições que aborda as 

imagens como produtos da sociedade e não como meras ilustrações passivas, pois “entre o real e a 

imagem sempre se interpõe uma série infinita de outras imagens, invisíveis, porém operantes, que 

se constituem em ordem visual, em prescrições icônicas, em esquemas estéticos” (ROUILLE, 

2009, p. 159). 

Nesse sentido, as abordagens acerca da Cultura Visual são de suma importância nas 

discussões que se propõem a discutir o uso da fotografia na pesquisa. Sendo uma concepção 

democratizante, uma vez que, “engloba todos os tipos de imagens e quebra as velhas hierarquias  
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Figura 1 Negativo (16450) cx: 

1938 

Fonte: Fundo Foto Bianchi - Casa 

da Memória Paraná. 

Figura 2  Positivo (16450) cx: 1938. 

Fonte: Fundo Foto Bianchi - Casa da 

Memória Paraná 
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Figura 3 Ex-voto. 04/04/1939. 

Fonte: Casa da Memória Paraná. 

Figura 4 Verso  Ex-voto. 04/04/1939. 

Fonte: Casa da Memória Paraná. 
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Figura 3 Instituto João Cândido. Década de 1910. Fonte: Museu Campos Gerais. 

Figura 2 (Verso)  Instituto João Cândido. Década de 1910. Fonte: Museu Campos Gerais. 
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presentes na história da arte” (MONTEIRO, 2013, p. 10), a Cultura Visual contribui para pensar 

como as imagens não apenas representam aspectos do social, mas como agem nas sociedades. 

Para Rosana Monteiro: 

No contexto da cultura visual, a imagem, além de representação, pode ser entendida 

como um artefato cultural; por isso ela permite a reconstituição da história cultural 

de grupos sociais, contribuindo também para um melhor entendimento de processos 

de mudança social, do impacto da economia e da dinâmica das relações 

interculturais. Ou seja, a representação também é uma prática de significação [...] 

Nesse diálogo ela se refere a questões culturais e políticas fundamentais, 

expressando a diversidade de grupos e ideologias presentes em determinados 

momentos históricos. Assim, através da análise das imagens, é possível melhor 

entender as mudanças e transformações por que passaram os diferentes grupos 

sociais. Como, então, analisar imagens? Falar em métodos de pesquisa da imagem é 

falar de metodologias referentes à construção, transmissão e decodificação de 

produtos visuais, produzidos dentro de uma dita cultura visual (MONTEIRO, 2008, 

p. 133). 

Nesse sentido, as fotografias abaixo, são tomadas pela perspectiva de produtos, escolhas e 

seleções dos fotógrafos que buscaram atender as demandas comerciais do estúdio e dos clientes 

que compravam estas fotografias. Por isso, é necessário pensar a fotografia como uma 

representação visual, ou seja, “longe do real, é uma construção que vincula estreitamente as 

posições e as relações sociais com a maneira como os indivíduos e os grupos se percebem e 

percebem os demais” (CHARTIER, 2010, p. 49). 

No caso da fotografia da normalista (figura 1 e 2) a composição da cena – uma aluna 

sentada trajada com um smoking – é um dos principais padrões observado nos retratos escolares 

do estúdio. Sua ambientação e escolha estética – aluna sentada, fundo escuro, corpo levemente 

inclinado – buscava ressaltar o busto das alunas e tornar a fotografia um exemplar da 

individualidade – ainda que padronizada – da normalista. 

Enfim, a produção dessa fotografia, provavelmente de um momento marcante do cotidiano 

escolar – talvez a formatura – tornava-se não apenas memória e momento institucional, mas 

também objeto de memória dos alunos e, obviamente, de lucro o estúdio, uma vez que sua venda 

poderia acontecer em dois momentos, a saber, para a escola e para o próprio alunos (ou sua 

família). É o caso, por exemplo, do ex-voto produzido através de uma das fotografias de 

normalistas e oferecido ao Divino117 (figura 3 e 4). 

                                                   
117 Assim como o Foto Bianchi, a Casa do Divino Espírito Santo é um espaço de suma importância do contexto 

cultural e da memória ponta-grossense. Fundada em 1882, por D. Maria Júlio Cesarino, a Casa do Divino se 

constitui como espaço de fé e devoção em Ponta Grossa. Segundo Vanderley Rocha: “De acordo com os 

registros, essa senhora possuía sessenta anos, sofria de problemas mentais e falta de memória. Ao sair de sua 

casa em outubro de 1882 em direção à região de Castro, a senhor se perdeu no caminho e não conseguiu chegar 

ao seu destino e nem mesmo retornar à Ponta Grossa. Em um determinado dia, passando pela região que hoje se 

encontra a cidade de Carambeí, parou para beber água em um rio, e ao se aproximar, viu a imagem da 
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Além disso, as fotografias escolares produzidos pelo Foto Bianchi podem ser divididas em 

dois grupos: os retratos individuais – acima analisados – e os retratos em grupo (na maioria das 

vezes produzidos no espaço escolar). 

A fotografia da figura 5 é um exemplar dessa escolha do fotógrafo e da escola pelo retrato 

em grupo. Nela, o fotógrafo optou por registrar o corpo escolar destacando a monumentalidade da 

instituição, seu corpo escolar denso e a centralidade da escola no cenário local – bem ao gosto das 

escolas monumentais do início do século XX (FARIA FILHO&VIDAL, 2000, p. 24). Diante 

disso, ZitaPossamai destaca: 

o Estado, mantenedor da escola, constituiu-se como a principal agência produtora de 

imagens fotográficas, muitas vezes destinadas à publicação e à circulação no interior 

dos relatórios oficiais. Nesse caso específico, as imagens fotográficas tiveram, 

muitas vezes, o objetivo de mostrar as obras realizadas ou em andamento, sendo as 

edificações escolares o principal objeto fotografado (POSSAMAI, 2015, p. 131). 

 

Considerar tais prerrogativas – objeto de lucro para o estúdio e objetos de memória para 

alunos e instituição – não desqualificam o estatuto fotográfico de tais objetos. Como destacou 

Annateresa Fabris: “olhar para um objeto, assumir uma expressão adequada, alterar a posição ou o 

arranjo da roupa para que o resultado possa ter alguma pretensão artística [...] está inserida num 

contexto claramente comercial” (FABRIS, 2004, p. 33-34).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nestas rápidas considerações – intituladas desde o início como notas de pesquisa –  

buscou-se compreender uma perspectiva possível do uso de fotografias para a pesquisa histórica, 

destacando a condição da fotografia enquanto artefato visual, enquanto prática e produto, 

enquanto objeto ativo nas relações sociais. 

                                                                                                                                                               
representação do Divino Espírito Santo imersa nas águas [...] Após ter encontrado a imagem do Divino, D. Maria 

Xavier tocou-a e rezou fervorosamente de joelhos, fato que denota o seu conhecimento religioso ao reconhecer 

naquela imagem uma figura de religiosidade. Em seguida, sentiu-se curada de suas enfermidades, principalmente 

dos problemas mentais. [...] Nesse contexto, D. Maria Xavier começou a ser conhecida na cidade coo “Nhá 

Maria do Divino”, fazendo referências à imagem encontrada por ela [...] decidiu construir um altar em uma das 

salas de sua casa para que a imagem em um ostensório que a mesma mandou confeccionar, ficasse exposta para 

o grupo de amigos e familiares que passaram a frequentar o local. Foi então que s residência ganhou o título de a 

Casa do Divino (ROCHA, 2015, p. 85-86)”. Muitas são as práticas de devoção ao Divino em Ponta Grossa, 

como: orações, cânticos, festejos, cavalhadas, procissões, velas, ex-votos fotográficos, etc. (ROCHA, 2015, p. 

167). Sobre os ex-votos, Ambrogi&Teixeira ressaltam que o ex-voto é uma prática comum dos religiosos e fiéis, 

assumindo diferentes materiais e suportes (madeira, barro, pintura, etc.) cujo objetivo é “testemunhar e 

materializar o cumprimento de uma promessa” (AMBROGI&TEIXEIRA, 2016, p. 95). 
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Dito isto, abordou o ato fotográfico como um acontecimento em si (ROUILLE, 2009). Ou 

seja, não apenas como ilustração, reflexo ou visibilidade de um referente do passado, mas como 

um acontecimento complexo que carrega finalidades, usos, funções, imperativos e normas de 

produção, consumo e circulação que são culturalmente localizados. 

Logo, não há como limitar os usos, suportes, leituras e abordagens que se realizam acerca 

da fotografia. Elas são produzias em determinados períodos, mas assumem diferentes sentidos ao 

longo do espaço e do tempo. Elas são polissêmicas, podendo serem usadas como retratos, postais, 

ex-votos, identidades, propagandas, etc., cabendo a quem se interessa por suas análises uma 

postura crítica e concreta quanto a estes aspectos. 

No caso dos retratos fotográficos de escolas produzidas pelo Foto Bianchi, ir ao estúdio, 

posar para a lente, promover uma identidade institucional da escola, consumir um produto 

fotográfico de seu filho ou filha (o neto, sobrinho, irmão, etc.), escolher e participar das escolhas 

estéticas do fotógrafo, guardar, presentear ou oferecer tal artefato fotográfico em forma de 

devoção ao sagrado, etc... São questões que permearam a produção das fotografias aqui analisados 

e que nos diz um pouco sobre a sociedade do período. Uma sociedade cada vez mais pautada na 

relação com a fotografia. 
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RESUMO: Este trabalho é resultado das reflexões feitas na disciplina de Tópicos Especiais em 

Cultura e Identidades: Intelectuais e História Intelectual, do Programa de Pós-Graduação em História 

da Universidade Estadual de Ponta Grossa (PR). A partir das leituras e, portanto, dos estudos feitos 

sobre a História Intelectual durante a disciplina, vislumbramos diversas abordagens teóricas, 

historiográficas e até mesmo sociológicas da História Intelectual. Este artigo não se propõe inovador. 

Proponho apenas discutir algumas dessas abordagens, bem como, a partir delas, tratar em específico 

sobre o intelectual e médico Fernandes Figueira, formado pela Faculdade de Medicina do Rio de 

Janeiro, especializado em pediatria, e que teve um grande papel na construção de políticas públicas de 

auxílio à maternidade e à infância no começo do século XX. Intelectual este, com que trabalho no meu 

próprio projeto de pesquisa do mestrado.Além disso, também pretendo debater sobre o papel social 

dos supostos intelectuais no passado, e ao longo do tempo. 

Palavras-chave: Intelectuais; História Intelectual; Fernandes Figueira. 

 

ABSTRACT: This work is the result of the reflections made in the class of Special Topics in Culture 

and Identities: Intellectuals and Intellectual History, of the Master’s Degree Program in History of the 

State University of Ponta Grossa (PR). From the readings and studies made on Intellectual History 

during the class, we saw a lot of theoretical, historiographic and even sociological approaches to 

Intellectual History. This article is not innovative. I propose to only discuss some of these approaches, 

as well, from these, to deal specifically with the intellectual and doctor Fernandes Figueira, graduated 

from the Medical School of Rio de Janeiro, specialized in pediatrics, and who played a great role in 

the construction of public policies of maternity and child support at the beginning of the 20th century. 

Intellectual, with which I work on my own master&#39;s research project. In addition, I also want to 

discuss the social role of supposed intellectuals in the past, and over time. 

Keywords: Intellectuals; Intellectual History; Fernandes Figueira. 

 

De: Frida; Para: Intelectuais franceses. 

"Eles são tão ‘intelectuais’ e nojentos que eu não os suporto mais. É demaispro meu 

temperamento. Prefiro ficar sentada no mercado de Tolucavendendo tortilhas do 

que ter alguma coisa a ver com esses desgraçados‘artísticos’. Eles ficam horas e 

horas sentados nos cafés, esquentando suaspreciosas bundas e falando sem parar 

de ‘cultura’, ‘arte’, ‘revolução’, eassim por diante, se achando os deuses do mundo, 

sonhando com asbesteiras mais fantasiosas, eenvenenando o ar com suas teorias e 

maisteorias que nunca se realizam. Amanhece o dia – e eles não tem o quecomer em 

casa porque nenhum deles trabalha e vivem como parasitas dobando de ricaços que 

admiram o ‘gênio’ dos ‘artistas'.” 

(Frida Kahlo) 
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O conceito de intelectual como conhecemos hoje, e enquanto substantivo, surgiu por 

ocasião do caso Dreyfus, e é indissociável de uma ideia de luta contra o poder. 

Historicamente datado, o substantivo “intelectual” faz a sua irrupçãoa língua 

francesa no decorrer do “caso Dreyfus”, momento em que adefinição mesmo do 

“intelectual” é objeto de uma violenta batalha. Osurgimento dessa categoria social, 

portanto, indissociável da luta contrao poder, configura a ideia da ação como 

condição mesma da existênciados intelectuais. (SILVA, 2005, p. 399). 

Um manifesto cuja assinatura remetia a intelectuais, reivindicavam, como protesto 

político, a revisão do processo de Dreyfus. Estes ditos intelectuais eram professores universitários, 

escritores, artistas e etc. e em grande número. (SILVA, 2005, p. 399).Profissionais que detém uma 

posição de saber, uma posição de legitimidade de ideias e que de certa forma “anuncia a verdade”, 

seja ela uma verdade dogmática, ou uma verdade científica. Não é surpresa que estas figuras 

despertaram e despertam interesse dos historiadores, com diversas abordagens, dentro do que 

podemos chamar de história intelectual. 

“O que seria uma história intelectual?”, pergunta Helenice Rodrigues da Silva no 

começo do primeiro capítulo do seu livro Fragmentos da História Intelectual de 2002. A princípio, 

o primeiro problema surge na tradução do conceito de história intelectual para diferentes línguas, 

e mesmo para outro contexto intelectual. (SILVA, 2002, p. 11). “No contexto americano, por 

exemplo, a acepção de intelectual history difere da conotação francesa de histoireintellectuelle. 

Voltada mais para as preocupações linguísticas, a intelectual history é intraduzível no contexto 

intelectual francês.”(SILVA, 2002, p. 11). 

Outro autor que fala sobre essas diferenças no próprio vocabulário para se designar esta 

abordagem historiográfica é Roger Chartier, no À Beira da Falésia, também de 2002. Ele fala que 

“cada historiografia nacional possui sua própria conceitualização e, em cada uma delas, diferentes 

noções, dificilmente distinguidas umas das outras, e que entram em competição.”(CHARTIER, 

2002, p. 24). 

Levando em conta essas diferenças nos diversos idiomas, nesse artigo vamos dar 

enfoque a história intelectual francesa, que apesar de ser um campo de estudos consolidado na 

historiografia, levanta uma série de questionamento sobre suas sistematizações tanto 

metodológicas, quanto teóricas, e por isso, é um terreno de certa forma pantanoso e de difícil 

elucidação. 

Helenice Rodrigues da Silva elenca algumasconstatações prévias a respeito da prática 

dessa abordagem. “A primeira diz respeito a seu caráter pluridisciplinar”(SILVA, 2002, p. 12), no 

qual levando-se em conta o contexto histórico e os espaços socioprofissionais de um intelectual, 
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se elucidam as dimensões sociológicas, históricas e filosóficas de determinada produção 

intelectual;” (SILVA, 2002, p. 12) “A segunda constatação parece referir-se ao necessário 

procedimento de análise visando a articulações internas (discurso) e externas (‘campo’, contextos, 

conjuntura) da obra.” (SILVA, 2002, p. 12). Isto é, levar o contexto e a posição social do autor 

como algo fundamental nessa abordagem. É bom pontuar que quando um sujeito fala, ele não se 

apresenta somente enquanto um sujeito individualizado, mas também como produto de um 

contexto e de suas convicções e experiências,no qual diversos fatores interferem no seu discurso. 

Nesse ponto, percebe-se uma aproximação comalgumas das ideias presentesna metodologia de 

análise de discurso:  

A história, o contexto e a posição social concorrem para as produções discursivas. O 

enunciador do discurso, portanto, não é somente um sujeito empírico, um sujeito da 

experiência e da existência individualizada no mundo, mas sim um sujeito 

discursivo, cuja história pessoal se insere na história social, ideologicamente 

marcada. (GONDIN; FISCHER, 2009, p. 12). 

Ou seja, uma obra traz um discurso que reflete as ideias de um determinado intelectual, 

individualmente, porém é escrita de uma posição social, e não de uma posição neutra e sem 

influências externas. Leva-se em conta a noção de trajetória do intelectual. Voltaremos nessa ideia 

em breve. 

A terceira constatação parte da importância do contexto de produção e recepção da obra. 

“A separação das produções culturais do sistema de referências teóricas em relação às quais as 

ideias se definem provoca, consequentemente, sérios mal-entendidos”,(SILVA, 2002, p. 

12)porque, por exemplo, os diferentes contextos em diferentes países geram diferentes percepções 

e interpretações, sem falar dos problemas de traduções das obras. 

A quarta constatação se refere a própria especificidade da história intelectual, se 

diferindo da história das ideias, da nova história cultural de Chartier e da história dos intelectuais, 

apesar da aproximação daquela com estas. 

E a quinta se refere a quais são os limites da história intelectual: “necessidade imperativa 

de relativizar sua prática, sua função e suas combinações. Um enorme terreno ainda a ser 

desbravado.” (SILVA, 2002, p. 13). 

A partir dessas constatações, pode-se concluir que a história intelectual é 

pluridisciplinar; leva em conta as articulações internas e externas referentes ao intelectual e o 

contexto de produção e recepção da sua obra; intermedia as tensões entre a história das ideias e a 

nova história cultural; e ainda tem um vasto horizonte a ser dominado. O objeto de estudo é o 

intelectual, e podemos levar em conta diferentes formas de elucidação: sociológico, histórica e de 

análise do discurso intelectual. Discursivamente ou contextualmente. 
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Mas quem são os intelectuais? Normalmente temos aquela imagempadrão do intelectual 

sentado na sua biblioteca particular, ou no seu escritório, com seus óculos, seus terninhos, sozinho 

ou debatendo junto de outros intelectuais, tomando seu café, e apesar de saber muito sobre tudo, 

ou sobre determinado assunto, aparentar ser avulso da sociedade, ou da prática que tanto discute. 

Toda essa imagem tem haver com uma representação colocada em cima do intelectual. 

Como já foi dito, o surgimento do conceito de intelectual é indissociável de uma ideia de 

luta contra o poder. Seria o intelectual somente aquele que é engajado, e que realiza ações 

concretas, de ordem política, etc.? 

Ora, o modelo tradicional do intelectual legítimo. do pós-guerra, encarnado por 

Sartre, pressupõe uma participação na História, ou seja, o engajamento político deve 

se traduzir por uma ação concreta. Em razão mesmo de suas concepções proféticas 

sobre o futuro, fundadas na crença doprogresso da história., os intelectuais 

engajados, no imediato pós-guerra, são designados, igualmente, “intelectuais 

proféticos”. A missão atribuída ao intelectual é,consequentemente, a defesa dos 

princípios tidos por universais. De acordo com esses princípios, as noções de justiça 

e de verdade, oriundas da Declaração dos Direitos Humanos (1789), devem se 

aplicar a todos os indivíduos. (SILVA, 2005, p. 402). 

Porém isso acabou mudando no contexto francês após os anos de 1970: 

Diretamente relacionada à ideia de uma missão, a defesa da verdade e da justiça, os 

intelectuais franceses, até o final dos anos 1970, enfrentam os dilemas inerentes à 

ambiguidade mesma da sua função: crítica e utópica. As inflexões históricas e 

epistemológicas dessas últimas três décadas, incidindo sobre as maneiras de agir e 

de pensar, rompem, definitivamente, com a representação do intelectual enquanto 

“maître à penser” e “profeta político”. Abandonando a política e o espaço público, o 

intelectual, reconvertido à sua nova função de especialista., se confina nas 

institucionais de produção de conhecimento.(SILVA, 2005, p. 395-6). 

Então o intelectual passa do espaço público e da luta política aos espaços acadêmicos, e 

institucionais de produção de conhecimento, assim como o vemos hoje. Sem dúvida, a figura dos 

intelectuais é emblemática. 

Mas afinal, o que define o estatuto de intelectual? Uma profissão? Uma posição 

institucional? Engajamento? “Vocação”? Esses são conceitos que Gérard Leclerc apresenta em 

seu livro Sociologia dos Intelectuais. Nele, Leclerc apresenta a abordagem sociológica de estudos 

dos intelectuais. “O intelectual parece fazer parte daquelas categorias sociais problemáticas que 

não são nem classes, nem profissões.” (LECLERC, 2004, p. 10). 

A abordagem sociológica é mais um programa, do que uma especialidade claramente 

definida:  

Ela implica uma análise do lugar daqueles que assim são chamados na sociedade. É 

levada a se interessar, portanto, pela estrutura organizacional e institucional 

(econômica, política, cultural) das ideias em curso numa sociedade dada. Dedica-se 

mais ao estudo dos “ideólogos” (seus locais de formação, seus modos de filiação, 
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suas redes de sociabilidade) do que ao das ideologias; mais aos grupos culturais do 

que aos autores individuais e às personalidades marcantes.(LECLERC, 2004, p. 10-

11). 

Mas sobre a metodologia de observação do tipo sociológico, Leclerc aponta alguns 

problemas, principalmente referente ao estatuto do intelectual, por ter um caráter muito vago e 

amplo. Ele diz que no estatuto de intelectual  

misturam-se a pertença a uma “profissão intelectual” e a uma posição institucional, à 

qual geralmente se acrescenta um engajamento individual – um investimento 

psicológico, ao mesmo tempo teórico e passional, que pode ser qualificado, se 

quiserem, de “vocação”. (LECLERC, 2004, p.11). 

E a partir disso, o autor enumera três problemas de ordem teórica e metodológica dessa 

abordagem. O primeiro diz respeito à “observação dos intelectuais comparada à de outros grupos 

sociais”, (LECLERC, 2004, p.11)porque eles estão no “centro” da sociedade, e normalmente são a 

classe dominante ou estão próximos dela, politicamente, economicamente e culturalmente. 

A segunda é sobre “a cisão entre os grandes nomes e os “anônimos””.(LECLERC, 2004, 

p. 11). Levando em conta que a sociologia lida com grupos anônimos, que podem ter base 

estatística, acaba sendo difícil lidar com personalidades bem identificadas, “pertencentes à vida 

pública, aqueles chamados de “personalidades””.(LECLERC, 2004, p. 12).Nisso, o autor diz que 

por isso historiadores tem mais facilidade de trabalhar com intelectuais, porque o sociólogo é 

especialista em grupos bem estruturados (classes, categorias profissionais, etc.), e a melhor 

maneira de pesquisar a “classe” dos intelectuais, seria “a descrição monográfica, o relato dos 

acontecimentos nos quais envolveram indivíduos notáveis.”(LECLERC, 2004, p. 12). 

E a terceira se refere “a abundancia do discurso dos intelectuais sobre si 

mesmos.”(LECLERC, 2004, p. 12).São tanto produtores de discursos, quanto produtos dos seus 

discursos: 

Ao contrário de grupos mais discretos, os intelectuais são eloquentes, fazedores de 

discursos dos mais variados gêneros. Afinal, são homens do espaço público, no 

sentido histórico, sociológico e simbólico que Habermas deu ao termo. São os 

profissionais da palavra falada e escrita, da introspecção, da análise, do exercício da 

Inteligência. Conhecem os circuitos da edição, da publicação, da publicidade, da 

mídia... Como surpreender-se então que eles se tomem frequentemente como objetos 

de seus próprios discursos? É muito natural que se julguem bem colocados para falar 

de si mesmos: estão a par de muitas coisas, inclusive de segredos relativos aos 

poderes e às elites culturais.(LECLERC, 2004, p. 12-13). 

Jean-François Sirinelli aponta que no viés historiográfico também se tem essa 

dificuldade com a abundância de documentação.  

Quem trabalha com a história dos intelectuais é ameaçado pelo que se poderia 

chamar de síndrome do mineiro, de tal forma a abundância do material a ser tratado 

torna estas frases de Tocqueville: “Eu era como o minerador de ouro sobre cuja 
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cabeça a minha tivesse desabado: estava esmagado sob o peso de minhas notas e não 

sabia mais como sair dali com o meu tesouro”. E mesmo que consiga retornar à 

superfície com suas notas, o pesquisador que trabalha com intelectuais corre o risco 

de ver seu estudo sufocado, mais que recheado, pelo que Thibaudet chamava de uma 

“filoxera das fichas”, fichas estas suscitadas por um grupo social onde todos têm, em 

essência, a pena sempre alerta. (SIRINELLI, 2003, p. 244-245). 

Essa abundância de discursos intelectuais, e de fontes para o estudo destes, é de fato um 

obstáculo, pela quantidade de material a ser analisado, porém a reconstituição de uma simples 

biografia de determinado indivíduo pode vir a ser minimizador de sujeitos. Uma pessoa durante a 

vida, participa de vários espaços, pode vir a trabalhar em diferentes lugares, conhece várias 

pessoas, troca de opiniões ao decorrer do tempo, e muitas vezes, tudo isso simultaneamente, não 

necessariamente numa ordem cronológica. 

Pierre Bourdieu explica que muitas vezes, uma biografia pode ser limitada, através de 

um exemplo com as redes de trilhos de um metrô, no qual não se considera a matriz objetiva entre 

as diversas estações, apenas os trilhos. (BOURDIEU, 1996, p. 81). 

A análise crítica dos processos sociais mal analisados e mal compreendidos que 

estão em jogo, sem que o pesquisador o saiba, na construção dessa espécie de 

artefato irrepreensível que éa "hist6ria de vida", nãoé a sua finalidade. Ela leva 

aconstrução da noção de trajetória como uma série de posições 

sucessivamenteocupadas por um mesmo agente (ou um mesmo grupo), em um 

espaço ele próprio em devir e submetido a transformações incessantes.Tentar 

compreender uma vida como uma serie única e,porsi só, suficiente de 

acontecimentos sucessivos, sem outra ligação que a vinculação a um "sujeito" cuja 

únicaconstânciaé a do nomepróprio, é quase tão absurdo quanto tentar explicar um 

trajeto nometrô sem levar em conta a estrutura da rede, isto é, a matriz das relações 

objetivas entre as diversas estações. Os acontecimentos biográficos definem-se antes 

como alocações e como deslocamentos no espaço social, isto é, mais precisamente, 

nos diferentes estados sucessivos da estrutura da distribuição dos diferentes tipos de 

capital que estão em jogo no campo considerado.(BOURDIEU, 1996, p. 81-82). 

Ou seja, uma trajetória é construída através dos conjuntos de relações que se podem 

vincular com este indivíduo, suas redes de sociabilidades. Ao se analisar um intelectual, por 

exemplo, é importante saber aonde ele estudou e como ele estudou. 

Além disso, quando se pensa nas diferentes relações entre obra e criador (intelectual), 

obra e uma época (contexto), ou entre uma obra e outras diferentes obras numa época, Chartier 

fala sobre a aparelhagem mental, citando Febvre. e hábitos mentais e forças formadoras, citando 

Panofsky, que seria nada mais do que um “conjunto de esquemas inconscientes, de princípios 

interiorizados que dão sua unidade às maneiras de pensar de uma época, seja qual for o objeto 

pensado.” (CHARTIER, 2002, p. 32). 

Com esses conceitos, podemos perceber a aproximação e conexão da história intelectual 

com a história das mentalidades, porque não podemos pensar numa história intelectual sem levar 

em conta estruturas de pensamento e o imaginário em que determinado intelectual está inserido. 
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A título de exemplo, falarei um pouco sobre o intelectual e médico Fernandes Figueira, 

que teve um grande papel na construção de políticas públicas de auxílio à maternidade e à infância 

na Primeira República. 

Antônio Fernandes Figueira, nasceu em 13 de junho de 1863, e se formou em medicina 

na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro em 1887, na especialidade de pediatria e  

foi logo encaminhado ao serviço público pelas Mãos do sanitarista Oswaldo Cruz, 

tornando-se responsável pela direção da enfermaria de doenças infecciosas de 

crianças do hospital São Sebastião. Foi ele o primeiro médico do Brasil a deixar a 

presença das mães ao lado das crianças nas enfermarias, como forma de auxílio no 

tratamento.
118

 

Este pediatra, enquanto um nome importante da área da sua especialidade, e a partir 

das leituras de seus trabalhos, pode-se perceber a sua “preocupação com a educação da 

mulher de elite no tocante ao aleitamento materno, com o alimento do filho da trabalhadora 

pobre, este com maior risco de óbito pela má alimentação, e com a definição do que entendia 

como “boa filantropia.” (SANGLARD, 2016, p. 58). 

Reconstruir a biografia de Fernandes Figueira não é tarefa fácil, os relatos existentes 

são o que Pierre Bourdieu (2002), em artigo dos anos de 1980, chamou de biografia 

oficial, ou como o autor diz, o curriculum vitae do biografado. O sociólogo francês 

chama atenção para a confusão que muitas vezes é feita entre a biografia, pensada 

não só como a história de ou da vida, mas que também leve em consideração “os 

estados sucessivos do campo no qual ela se desenrolou” (BOURDIEU, 2002, p. 190 

apud SANGLARD, 2014, P. 82). 

O próprio Fernandes Figueira deixou pontos destacados da sua trajetória para serem 

lembrados na sua biografia, o que nos leva naquele ponto já mencionado de que existe “a 

abundancia do discurso dos intelectuais sobre si mesmos,” deixando um pouco complicado de 

reconstruir a biografia de maneira não “artificial” e considerando sua trajetória, bem como a 

sua memória.(LECLERC, 2004, p. 12). 

Fernandes Figueira teve sua biografia feita, e toda uma rede de sociabilidades 

restaurada. Trabalhou em determinado hospital porque conheceu determinada pessoa, foi para 

o serviço público pelas mãos do próprio Oswaldo Cruz, entre outras relações que o fizeram 

participar de outras tarefas, e trabalhar em outros lugares. Além disso, publicou no principal 

periódico da época por manter contato com a elite médica carioca. 

Como procurei demonstrar, apesar de ter se ido morar no interior, Fernandes 

Figueira se manteve em contato com a elite médica do Rio de Janeiro em sua forma 

mais visível: através das publicações no principal periódico da época. E é este 

contato que lhe permitiu publicar seus artigos e seu livro, sem contar sua ligação 

                                                   
118Para mais informações: Antônio Fernandes Figueira. Disponível em: 

<http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/Biograf/ilustres/antoniofernandes.htm>. Acesso em: Março de 2018.   
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com importantes médicos e políticos do período, como Moncorvo de Figueiredo, 

Barata Ribeiro eFrancisco Portella. Sua internacionalização deveu-se à sua tese, 

premiada pela ANM, que, segundo Solidônio Leite, fora publicada, em 1896, na 

revista britânica Lancet (LEITE, 1929, p. 8 apud SANGLARD, 2014, p. 88). 

De qualquer forma, esta abordagem de itinerário intelectual, através da trajetória do 

sujeito, requer certas precauções, porque apresentam problemas de reconstituição com bastante 

frequência, e também certas complexidades nas questões de interpretação.  

A imagem que prevaleceu de Fernandes Figueira entre seus pares foi a do pediatra, 

aquele preocupado com as doenças da infância, das premiações e do descobridor de 

uma nova doença – a osteo-mio-distrofia – apresentada pela primeira vez, em 1920, 

na Academia Nacional de Medicina e amplamente discutida em sua congênere 

francesa. Já a imagem que os periódicos pretenderam marcar foi, antes de tudo, a do 

puericultor – aquele preocupado com a primeira infância. A ciência e a infância 

reunidas em seus trabalhos.  

Fernandes Figueira foi um dos grandes nomes da pediatria brasileira na Primeira 

República e, se sua morte encerrou abruptamente sua trajetória profissional, a 

aplicação de seu projeto de assistência à infância continuou, contudo, graças à 

atuação de seus discípulos. (SANGLARD, 2014, p. 99). 

Além de médico, o intelectual mencionado tem uma preocupação social, política, que 

seria o “problema da infância”, marcado pela alta mortalidade infantil, e uma das propostas 

centrais da reforma higienista capitaneadas pela elite no começo do século XX. (ALVES, 2014, p. 

80).Preocupação esta, que pode vir a marcar o seu papel enquanto “intelectual engajado”. 

O objetivo deste artigo foi discutir sobre alguns dos pressupostos da história intelectual 

que foram estudados na disciplina de Tópicos Especiais em Cultura e Identidades: Intelectuais e 

História Intelectual, bem como comentar, apresentar e refletir de maneira breve sobre o médico 

Fernandes Figueira. Qual o espaço que os intelectuais ocupam na sociedade nos dias atuais? A 

academia, a política, a militância? Muitas vezes a própria escrita, a reflexão, a teorização, é o que 

configura o engajamento, e consequentemente uma forma de luta e resistência. 
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RESUMO: História Oral e memórias são temas profundamente imbricados e vêm recebendo crescente 

atenção de pesquisas históricas. Geralmente a metodologia da História Oral é empregada para 

investigar memórias associadas a eventos ocorridos no percurso de vida das pessoas entrevistadas. 

Tratam-se, assim, de memórias derivadas de lembranças pessoais. Contudo, como denota Beatriz Sarlo 

(2007, p. 93), “toda experiência do passado é vicária”. Assim, as memórias são fruto de processos 

ocorridos desde o momento lembrado até o presente do enunciado e incluindo também os projetos de 

futuro. Tendo em mente que as memórias não são mero reflexo do lembrado e tampouco se formam 

em relação direta e simples com os acontecimentos lembrados, passa a ser possível ter como objeto de 

pesquisa memórias referentes a acontecimentos que Michael Pollak (1992, p. 201) denomina de 

“vividos por tabela”, ou seja, memórias elaboradas sobre eventos os quais a pessoa não vivenciou mas 

que ainda assim considera como parte constitutiva de sua identidade, em geral eventos traumáticos ou 

muito marcantes. A tomada dessas memórias como objeto de pesquisa implica na abertura de novas 

questões metodológicas: de que forma a História Oral pode estudar memórias de indivíduos que se 

sentem portadores dessas memórias, mas não viveram os acontecimentos aos quais esses discursos se 

referem? Tomando como ponto de partida uma pesquisa minha que analisa a construção de memórias 

sobre a Shoah através de entrevistas com filhos e filhas de sobreviventes empregando a metodologia 

de História Oral, objetivo nesse trabalho discutir a problemática acima exposta e propor alguns 

direcionamentos metodológicos a respeito do emprego da História Oral na investigação de memórias 

de segunda geração - ou seja, filhos e filhas de indivíduos que viveram certa experiência e que, mesmo 

não possuindo lembranças pessoais, se sentem portadores dessas memórias -, concluindo pela validade 

e pertinência dessa metodologia. 

 

Palavras-chave: História Oral; memórias; transmissão intergeracional. 

 

ABSTRACT: Oral History and memories are deeply intertwined themes and have been receiving 

increasing attention from historical research. Usually, the methodology of Oral History is used to 

investigate memories associated with events occurring in the life course of the persons interviewed. 

They are, therefore, memories derived from personal remembrencies. However, as Beatriz Sarlo 

(2007, 93) points out, "toda experiência do passado é vicária." Thus, the memories are the result of 

processes that have occurred from the time remembered until the present of the statement and also 

including future projects. Keeping in mind that memories are not merely a reflection of the 

remembered and are not formed in direct and simple relation to the events remembered, it becomes 

possible to have as object of research memories concerning events that Michael Pollak (1992, 201) 

calls “vividos por tabela”, that is, memories elaborated on events that the person has not experienced 

but still considers as a constituent part of their identity, in general traumatic or very marked events. 

Taking these memories as an object of research implies the opening of new methodological questions: 
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how can Oral History study the memories of individuals who feel they are holders of these memories, 

but have not lived the events to which these narratives refer? Taking as a starting point a research of 

mine that analyzes the construction of memories on the Shoah through interviews with sons and 

daughters of survivors using the methodology of Oral History, this paper aimes to discuss the above 

problem and propose some methodological directions regarding the employment of Oral History in the 

investigation of second generation memories - that is, the sons and daughters of individuals who have 

lived a certain experience and who, even if they do not have personal remembrances, feel themselves 

to be the bearers of these memories - concluding on the validity and pertinence of this methodology. 

 

Keywords: Oral History; memories; intergenerational transmission. 

 

INTRODUÇÃO 

O presente texto tem como ponto de partida a pesquisa que estou desenvolvendo no 

mestrado em História na UFPR. Nela viso analisar a (re)significação de memórias traumáticas 

relacionadas à Shoah119 por parte de filhos e filhas de sobreviventes, que sentidos atribuíram a 

essas memórias e de que forma esses significados impactaram suas vidas, tanto a nível individual 

como na relação entre essas memórias e as narrativas de outros descendentes de sobreviventes e 

memórias mais institucionalizadas. Para tal são utilizadas como principal fonte entrevistas com 

filhos e filhas de sobreviventes (tendo ao menos o pai ou a mãe na condição de sobreviventes) 

utilizando História Oral. Nesse trabalho procuro apesentar uma discussão metodológica acerca de 

como empregar a História Oral diante de indivíduos que não vivenciaram os acontecimentos-tema 

da entrevista, mas são filhos e filhas de pessoas que os experienciaram. 

A História Oral ainda é uma vertente de trabalho relativamente recente, datando seu uso 

mais frequente e sistematizado, de acordo com Verena Alberti (2004a), da segunda metade do 

século XX. 

Nas décadas seguintes a historiografia foi gradativamente interessando-se mais pelos 

sujeitos subalternos ou então com os comuns. De acordo com Beatriz Sarlo (2007, p. 16)  

os novos sujeitos do novo passado são esses ‘caçadores furtivos’ que podem fazer da 

necessidade da virtude, que modificam sem espalhafato e com astucia suas 

condições de vida, cujas práticas são mais independentes do que pensaram as teorias 

da ideologias, da hegemonia e das condições materiais, inspiradoras nos distintos 

marxismos. 

A esse processo das décadas de 1970 e 1980, que Sarlo denomina de guinada subjetiva, 

vêm agregarem-se, como consequências dessas novas perguntas, novos métodos. “Esses sujeitos 

marginais, que teriam sido relativamente ignorados em outros modos de narração do passado 

                                                   
119 Shoah é o termo hebraico (que significa, em tradução livre, tragédia) para referir-se ao Holocausto, o 

genocídio de cerca de 6 milhões de judeus sob o regime nazista, bem como outros grupos perseguidos, como 

ciganos, negros, comunistas, homossexuais, deficientes físicos e mentais, etc. Opto pela utilização do termo 

Shoah pois a palavra Holocausto, na sua origem grega, se refere a um sacrifício com fogo. Dado que um 

genocídio não é um sacrifício ritual, a palavra Shoah tem sido crescentemente utilizada. 
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demandam novas exigências de método e tendem à escuta sistemática dos ‘discursos de 

memória’: diários, cartas, conselhos.” (SARLO, 2007, p. 17) 

Portanto, a guinada subjetiva levou a um interesse por novas fontes e discursos, como os 

da memória. Assim, a História Oral é uma forma de aproximar-se dos objetos históricos, viável a 

partir do momento em que as perguntas colocadas pela História (como área do conhecimento) se 

inserem na guinada subjetiva. 

Quando a História Oral começou a ser mais utilizada era entendida como uma forma de 

dar voz a grupos silenciados e marginalizados, ausentes na maior parta da documentação. Esse 

esforço permanece. Porém, como afirma Carmen Liblik (2017), mesmo para sujeitos que não 

estão entre esses grupos silenciados, a História Oral pode acessar aspectos de suas memórias 

ausentes nas outras formas de documentação. 

Realizada essa breve contextualização, a História Oral pode ser definida, segundo 

Alberti, da seguinte forma resumida: 

Se podemos arriscar uma rápida definição, diríamos que a história oral é um método 

de pesquisa (histórica, antropológica, sociológica, etc.) que privilegia a realização de 

entrevistas com pessoas que participaram de, ou testemunharam, acontecimentos, 

conjunturas, visões de mundo, como forma de se aproximar do objeto de estudo. 

(ALBERTI, 2004a, p. 19) 

Em Ouvir Contar Verena Alberti elenca uma série de campos de estudo para os quais a 

História Oral pode contribuir, entre os quais a História do cotidiano, a História política, as 

biografias, a História de memórias, entre outros. É no estudo das memórias que a pesquisa 

proposta pelo meu projeto se insere.  

 

A metodologia de história oral é bastante adequada para o estudo da história de 

memórias, isto é, de representações do passado. Estudar essa história é estudar o 

trabalho de constituição e de formalização das memórias, continuamente negociadas. 

A constituição da memória é importante porque está atrelada à construção da 

identidade. Como assinala Michael Pollak, a memória resiste à alteridade e à 

mudança e é essencial na percepção de si e dos outros. Ela é resultado de um 

trabalho de organização e de seleção daquilo que é importante para o sentimento de 

unidade, de continuidade e de coerência – isto é, de identidade. E porque a memória 

é mutante, é possível falar de uma história das memórias de pessoas ou grupos, 

passível de ser estudada através de entrevistas de história oral. Observe-se que 

estudar a constituição de memórias não é o mesmo que construir memórias. Muitos 

pesquisadores que trabalham com história oral acham-se imbuídos da missão de 

construir memórias, sem atentar para o próprio processo de sua constituição, que 

muitas vezes oferece material riquíssimo de análise. (ALBERTI, 2004b, p. 27) 

A memória, ainda que se refira ao passado, não deve ser confundida com o próprio 

passado. Como define Jeanne Marie Gagnebin (2006, p. 44) “a memória vive essa tensão entre a 

presença e a ausência, presença do presente que se lembra do passado desaparecido, mas também 
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presença do passado desaparecido que faz sua irrupção em um presente evanescente.” Em função 

da memória estar no constante trânsito entre passado e presente (e também o futuro, pois a 

memória projeta futuros (CATROGA, 2004)). Alberti (2004b, p. 17) propõe que o “o passado só 

‘retorna’ através de trabalhos de síntese da memória: só é possível recuperar o vivido pelo viés do 

concebido.” Dependendo da perspectiva isso pode ser tomado como uma fragilidade da memória 

e consequentemente do relato oral. No caso particular da minha pesquisa é o contrário, uma vez 

que é justamente o concebido, mais do que o vivido, que se constitui como objeto de estudo. 

Assim, a História Oral emerge nesse caso não para reconstituir acontecimentos, mas para analisar 

(re)significações de acontecimentos passados, ou seja, não “como eles ocorreram”, mas quais os 

significados a eles atribuídos. 

 

PÓS-MEMÓRIA OU MEMÓRIAS DE 2ª GERAÇÃO? 

Conforme já apontado, trabalho em meu projeto acerca de memórias de filhos e filhas de 

sobreviventes da Shoah. Há, portanto, um lapso geracional entre as pessoas entrevistadas e os 

acontecimentos que geram o tema da entrevista. Porém, segundo Marcelo Viñar (2007) esse 

trauma também se manifesta nessa segunda geração, ainda que Sam Gerson (2016, p. 41) 

destaque que 

no es el trauma mismo de los padres, sino mas bien que lo que se hereda son los 

retornos [revenants] ocasionados por el trauma.[...] Sin embargo, debemos tambien 

tomar en cuenta que son precisamente estos acontecimientos históricos — no solo en 

tanto vividos por los padres, sino imaginados y visualizados por los descendientes— 

que son, en y por ellos mismos, retraumatizantes. 

Acredito que a análise do trauma que, com suas devidas especificidades se manifesta na 

geração de filhos e filhas daqueles que vivenciaram os acontecimentos traumáticos, se aplica 

também a outras memórias, em especial memórias traumáticas. Inclusive os estudos sobre a 

memória também contemplam essa questão geracional quando Pollak (1992, p. 201) discorre 

sobre os acontecimentos  

‘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. [...] É 

perfeitamente possível que, por meio da socialização política, ou da socialização 

histórica, ocorra um fenômeno de projeção ou de identificação com determinado 

passado, tão forte que podemos falar numa memória quase que herdada. 

De acordo com Beatriz Sarlo, alguns autores considerariam essas narrativas de segunda 

geração como algo distinto do conceito de memória, uma pós-memória. Esta seria a “memória dos 

filhos sobre a memória dos pais” (SARLO, 2007, p, 91). Essa concepção supõe uma relação muito 
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próxima entre o lembrado e o memorizado. A verdadeira memória se referiria somente ao 

lembrado. Já à memória do narrado corresponderia uma outra categoria, a pós-memória. A pós-

memória seria menos legítima e mais influenciada pelas perspectivas do presente ou por outras 

narrativas recebidas pelos sujeitos narradores, não sendo a lembrança “pura”. Essa definição, 

portanto, supõe um contraste radical entre as memórias dos acontecimentos vividos por tabela e 

os dos acontecimentos vividos diretamente, como se estes gerassem uma memória mais pura ou 

autêntica (enquanto a primeira seria mais manipulada).  

No entanto, aquilo que é memorizado e narrado, mesmo pelas pessoas que viveram os 

acontecimentos narrados, não é um mero reflexo do lembrado, e menos ainda do vivido. Primeiro 

porque a memória obtida através da História Oral é produzida no momento da entrevista, sendo 

resultado de uma interação social do presente, não havendo total separação entre experiência e 

narração, elas se criam mutuamente:  

Não há testemunho sem experiência, mas tampouco há experiência sem narração [...] 

A narração inscreve a experiência numa temporalidade que não a de seu acontecer 

(ameaçado desse seu próprio começo pela passagem do tempo e pelo irrepetível), 

mas à de sua lembrança. A narração também funda uma temporalidade que a cada 

repetição e a cada variante torna a se atualizar (SARLO, 2007, p. 24-25). 

Os caminhos de construção da memória individual também levam a entrar em contato e 

se apropriar de diversos elementos de narrativas de memórias diferentes. A esse respeito Alistair 

Thomson analisou como narrativas coletivas impactaram na memória sobre a 1ª guerra mundial 

de um ex-soldado australiano. De acordo com esse autor “compomos nossas memórias de forma 

que se ajustem ao que é publicamente aceitável – ou, se formos excluídos da aceitação pública 

geral, buscamos públicos restritos que afirmem nossas identidades e reconheçam a maneira pela 

qual queremos lembrar nossas vidas” (THOMSON, 2001, p. 87). E esses grupos são por sua vez 

também dinâmicos, de modo que as memórias se alteram à medida que os indivíduos se 

relacionam com essas narrativas maiores. Os indivíduos ao narrarem suas memórias, muitas vezes 

aderem às essas narrativas que se pretendem comuns ao grupo.  

Finalmente, as narrativas, justamente por serem elaboradas no presente, tendem a uma 

teleologia, que leva a um resultado conhecido no momento da narrativa, mas que não era no 

momento sobre o qual se narra. De acordo com Pierre Bourdieu a ideia de uma história de vida 

retoma os princípios das filosofias da história do século XVIII, supondo que  

a vida constitui um todo, um conjunto coerente e orientado, que pode e deve ser 

apreendido como expressão unitária de uma ‘intenção’ subjetiva e objetiva, de um 

projeto. [...] o relato autobiográfico se baseia sempre, ou pelo menos em parte, na 

preocupação de dar sentido, de tornar razoável, de extrair uma lógica ao mesmo 

tempo retrospectiva e prospectiva, uma consistência e uma constância, 

estabelecendo relações inteligíveis, como a do efeito à causa eficiente ou final, entre 
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os estados sucessivos, assim constituídos em etapas de um desenvolvimento 

necessário. [...] propensão a tornar-se ideólogo da própria vida (BOURDIEU, 2006, 

p. 184). 

Assim, mesmo as memórias “originais”, daqueles que viveram os acontecimentos que 

narram, estão sujeitas a inúmeras influencias para além do olhar do momento; são construções do 

presente, teleológicas e com elementos de outras memórias com os quais o indivíduo entrou em 

contato. Assim, seja a pessoa que viveu o objeto narrado, sejam seus filhos, as características 

associadas a pós-memória se aplicam a ambos – e essas características são de fato as da memória 

diferenciada do lembrado e do vivido. Por isso que Sarlo (2007, p. 93) afirma que,  

toda experiência do passado é vicária, pois implica sujeitos que procuram entender 

alguma coisa colocando-se, pela imaginação ou pelo conhecimento, no lugar do que 

a viveram de fato. Toda narração do passado é uma representação, algo dito no lugar 

de um fato. O vicário não é específico da pós-memória. 

Estes que viveram o acontecimento de fato podem ser até mesmo as mesmas pessoas que 

o rememoram. No entanto, assumindo que as identidades dos sujeitos são móveis e flexíveis, o 

sujeito que está narrando um acontecimento do passado não é o mesmo que o viveu, mesmo que o 

indivíduo seja o mesmo e as narrativas pretendam uma continuidade coerente e uma teleologia da 

própria vida. Isso não significa que as memórias da segunda geração sejam as mesmas ou se 

construam da mesma forma se comparado àquelas da geração que presenciou os acontecimentos – 

pelo contrário, as especificidades geracionais são objeto de estudo dessa proposta de pesquisa -, 

mas que ambas podem ser analisadas dentro do arcabouço teórico do conceito de memória.  

Estabelecido que as narrativas de 2ª geração devem ser entendidas como memórias de 2ª 

geração e não pós-memória, cabe refletir acerca das características específicas dessa memória – 

pois, como já discorrido, esta ter seu mecanismo de construção da mesma forma que outras 

memórias, não a torna idêntica à memória dos que viveram os acontecimentos -, tomando como 

ponto de partida as memórias de filhos de sobreviventes da Shoah, mas cujas reflexões acredito 

que possam ser extrapoladas para outras situações. 

No caso da Shoah (assim como em outras situações traumáticas), a transmissão se deu 

muitas de vezes de forma conflituosa, fragmentada e ela própria traumática, para ambas as 

gerações. Um dos entrevistados afirma que seu pai, um adolescente durante a 2ª guerra mundial e 

sobrevivente de campos de concentração, só contou sua história como uma narrativa coesa no 

final da década de 1990, quando já tinha bastante idade. Até então somente episódios específicos 

eram evocados em circunstâncias particulares, de modo que o que ficava era o que o entrevistado 

denominou de “alguns respingos daqueles traumas a gente acabou absorvendo.” (JJ, 2018)120 

                                                   
120 Os entrevistados serão referidos nesse texto somente pelas suas iniciais. 

https://sehufpr.wixsite.com/2018


Anais do I Seminário de Estudos Históricos da UFPR 249 

 

 

I SEH – Seminário de Estudos Históricos da Universidade Federal do Paraná (UFPR) 
30 de Outubro de 2018 a 01 de Novembro de 2018 – Curitiba 

https://sehufpr.wixsite.com/2018 

 

Entre os aspectos que explicam essa transmissão fragmentada ou por vezes mesmo 

silenciada (mas nem por isso menos presente nos atos falhos e entrelinhas) estão, principalmente 

nas primeiras duas décadas após a Shoah, o sentimento de culpa dos sobreviventes (incapazes de 

explicar porque “mereceram” sobreviver diante de tantos mortos) (LEVI, 2016), uma narrativa 

que Jeffrey Alexander (2012) chama de progressiva, a qual apresenta o presente como tendo 

superado por completo o passado, que se torna portanto desinteressante e sem contribuições ao 

presente; e falta de escuta. Essa falta de escuta não necessariamente se dá por falta de interesse da 

geração seguinte, mas conforme o entrevistado já citado “porque era tipo um tabu, a gente não 

sabia a reação dele [do pai], que poderia talvez machucá-lo. Então a gente preferia não entrar no 

assunto” (JJ, 2018) A mesma opinião é expressa por outro entrevistado, quando afirma, “eu 

evitava [conversar sobre o período da Shoah], porque eu via que ela [sua mãe] sofria.” (LR, 2018) 

Sam Gerson afirma que esse trauma, o qual conforme já afirmado é um trauma diferente 

daquele dos sobreviventes, decorre justamente da ausência da experiência dos pais, da 

incapacidade de sentir ou mesmo imaginá-las. “Aquellos padres que sobreviven hacen el duelo de 

sus próprias y multiples perdidas, y mientras los niños son imbuídos com la pena y el dolor de sus 

padres, ellos mismos no tienen uma perdia tangible para lamentar.” (GERSON, 2016, p. 43) 

Portanto, de acordo com Gerson, pode haver uma angústia e mesmo um trauma entre filhos e 

filhas de sobreviventes da Shoah justamente pela ausência da experiência traumática, ausência 

experiencial mas que insiste em se fazer presente no discurso, direto ou indireto. Para preencher 

esse vazio é que com frequência se desenvolve na segunda geração um dever de recordar. O que 

recordar, contudo, não está sempre evidente, uma vez que a experiência “real”, segundo Gerson 

procurada pela segunda geração para superar essa ausência, jamais poderá ser encontrada em 

discurso algum de seus pais e mães, o qual poderá no máximo representar esse “real”, nunca 

revivê-lo. 

A memória de 2ª geração se caracteriza, dessa forma, por uma mistura de dever de 

lembrar e culpa por não ter vivido. Por isso há entrevistados que relatam o clima pesado em casa 

associado ao tema, mesmo (e especialmente quando) o pai ou mãe pouco comentam sobre a 

Shoah. Uma entrevistada relata que, apesar dos pais (no seu caso o pai e a mãe são sobreviventes) 

não falarem sobre o passado em casa, havia uma tensão evidente e um sentimento de culpa, de 

modo que, segundo ela, nunca pode passar pela fase da “adolescente rebelde” (NK, 2018). Os 

entrevistados são unânimes em afirmar que o fato de seus pais (ou ao menos um deles) serem 

sobrevivente da Shoah impactou profundamente no seu cotidiano, mas tem dificuldades para 

definir esse impacto em termos concretos, já que o tema da Shoah ao mesmo tempo em que 

permeava as relações entre pais e filhos constantemente, raramente era posto em palavras. 
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Um aspecto adicional observado especialmente em memórias de 2ª geração é o 

entrelaçamento entre duas modalidades de memórias que Jan Assmann (1995) definiu como 

memória comunicativa e memória cultural. A memória comunicativa seria, para esse autor, aquilo 

que Halbwachs definira como memória coletiva, ou seja, uma narrativa constituída na interação 

social como grupos – definição esta problematizada e atualizada por autores como Michael Pollak 

(1992) e Joel Candau (2012), que veem a memória como individual, mas mediada pela interação 

coletiva. Já a memória cultural definida por Assmann não se constrói na interação direta 

(comunicativa) com outras pessoas, mas se propaga através da produção cultural do grupo 

(literatura, rituais, etc.). Essa memória tem a característica de poder remeter a um passado mais 

distante do que a memória comunicativa, que dificilmente “lembra” de um passado anterior a 

cerca de 100 anos.  

Os próprios sobreviventes da Shoah, ou seja, aqueles que viveram o acontecimento-tema 

tendem a ter uma memória construída de forma mais íntima (o que é reforçado também pelo já 

descrito silêncio de várias décadas). Já a memória da 2ª geração é mais aberta a influências de 

outros elementos, como as memórias culturais do grupo. Um dos entrevistados, por exemplo, 

definiu a Shoah como parte de uma cadeia maior de antissemitismo, ligando os acontecimentos 

das décadas de 1930 e 1940 com os pogroms da Rússia Czarista e inclusive com a Inquisição 

espanhola.  

Teve o Holocausto maior que foi esse [a Shoá, nas décadas de 1930 e 1940], e 

outros holocaustos que o povo judeu viveu na Rússia, na Europa, especificamente na 

Espanha, Portugal [se refere às expulsões e conversões forçadas nos séculos XV e 

XVI], então o povo judeu é um sobrevivente. (LR, 2018)  

A memória dos judeus expulsos da Espanha ou forçados a se converter em 1492 não é 

evocada na forma de uma lembrança, o que seria impossível dada a distância temporal, mas 

atrelada a memória da Shoah pela memória cultural construída em partes das comunidades 

judaicas. 

O entrelaçamentos dessas duas formas de memória de modo algum invalida essas 

memórias, pelo contrário, as torna mais complexas e interessantes. 

Há portanto memórias da Shoah também na 2ª geração. Porém, a forma de instigar sua 

narrativa através das entrevistas de História Oral requer alguns ajustes metodológicos que serão 

expostos mais adiante. 
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MEMÓRIAS POR TABELA E OS EMPREENDEDORES DA MEMÓRIA  

A 2ª geração muitas vezes atribui para si também o rótulo de sobreviventes, seja através 

de uma racionalização consciente ou através do jogo de palavras. 

A 2ª geração vê a si mesma, portanto, como portadora das memórias como se fosse ela 

mesmo que a viveu. Ao mesmo tempo, contudo, esses indivíduos muitas vezes também se 

colocam na posição de “empreendedores da memória”, como define Elizabeth Jelin (2002). Para 

esta autora, os empreendedores da memória são indivíduos ou grupos de indivíduos que 

reivindicam uma ligação direta ou indireta com o passado memorado e pretendem o 

reconhecimento social e a legitimidade de uma versão (a sua, evidentemente) do passado. Isso 

explica que muitos filhos e filhas de sobreviventes vejam na transmissão do legado de seus pais 

uma espécie de missão.  

Ainda segundo Jelin, há uma disputa constante entre empreendedores da memória a 

respeito de quem tem legitimidade para falar sobre o tema: seriam somente os que viveram aquele 

passado? Inclui os familiares diretos? Grupos maiores aos quais aquelas pessoas pertençam (etnia, 

gênero, religião, nação, etc.)? Ou quiçá a humanidade como um todo? O quanto esse grupo se 

expande é vital, defende Jelin, para definir em que medida aquela memória serve para expandir o 

horizonte de experiências de modo ao passado servir à reflexão crítica do presente, ou se será 

restringido ao próprio acontecimento; ou para usar os termos de Tzvetan Todorov (2000), se 

aquela memória se constituirá em exemplar (que permite analogias e generalizações para outras 

situações) ou literal (que se mantém presa ao acontecimento e em atualizações diretas).  

É compreensível que aqueles que vivenciaram experiências traumáticas se mantenham 

até certo ponto presos a própria experiência. A análise dos discursos de 2ª geração dessas 

memórias, por sua vez, permite verificar se, e de que forma, essas memórias são alargadas para 

além do grupo que as viveu. No caso desta pesquisa é precisamente esse aspecto que mais 

interessa, uma vez que a metodologia da História Oral não é utilizada aqui para tentar reconstruir 

acontecimentos do passado, mas estudar a sua significação no presente. Me parece que nesses 

caso as memórias de 2ª geração se mostram um objeto privilegiado de estudo. A em certa medida 

confusão entre serem portadores e empreendedores da memória ao mesmo tempo por um lado 

acrescenta uma dificuldade a pesquisa (que deve conseguir diferenciar esses momentos no 

discurso dos entrevistados), mas por outro lado abre novas possibilidades. Reforça-se dessa forma 

uma particularidade a mais dessas memórias de 2ª geração. Nesse caso as memórias de 2ª geração 

não somente não são “menos” memória do que as de seus pais ou mães, como permite a análise de 

novos objetos de estudo através da História Oral. 
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UMA PROPOSTA METODOLÓGICA 

A título de síntese, gostaria de apresentar uma proposta em termos metodológicos para 

lidar com esses casos. O roteiro que descrevo abaixo foi elaborado tendo em vista filhos de 

sobreviventes da Shoah em Curitiba. Porém, acredito que o caso possa ser extrapolado para outras 

situações. Não pretendo através desse modelo engessar a história oral e apresentar uma forma 

correta de conduzir entrevistas de História Oral de 2ª geração; até por isso farei uma descrição das 

bases do roteiro e não das perguntas em si. Destaco ainda que, seguindo as indicações de Verena 

Alberti (2004a), o roteiro para entrevistas de história oral não deve prender a entrevista (ou seja, a 

ordem que apresento aqui é seguida na maioria dos casos, mas a depender dos temas levantados 

pelos próprios entrevistados pode e deve ser ajustada), a qual deve, com o intuito de deixar a 

pessoa entrevistada a vontade para se expressar, ser conduzida como uma conversa. (PORTELLI, 

1997) 

As entrevistas com filhos e filhas de sobreviventes da Shoah que estou realizando para 

minha dissertação de mestrado iniciam-se geralmente solicitando que os entrevistados narrem a 

trajetória de seus pai ou mãe sobrevivente (antes, durante e após a Shoah). Em muitos casos até 

mesmo detalhes dessas histórias já são conhecidas pelo entrevistador (que tem acesso, em muitos 

casos, a depoimentos gravados com os próprios sobreviventes). Solicitar aos filhos que contem 

essa trajetória tem dois objetivos: introduzi-los ao tema de modo que as perguntas mais centrais 

aos objetivos da pesquisa não lhes soem estanhas; verificar que aspectos da trajetória de seus pai 

ou mãe se destacam nas narrativas dos filhos, uma vez que as tópicos destacados ou omitidos são 

reveladores da forma como esses indivíduos irão atribuir significado à essas memórias. 

Em um segundo momento das entrevistas é solicitada a trajetória de vida da própria 

pessoa entrevistada e seu cruzamento com a história de seu pai ou mãe, ou seja, em que momento 

e de que formas entrou em contato com o passado de seu pai ou mãe. Nesse momento verifica-se 

as formas como se deram a passagem de memória de 1ª para 2ª geração, ou seja a transmissão de 

certas narrativas, que geralmente se dão de forma fragmentária, ela própria traumática e recheada 

de silêncios e tabus. 

O terceiro momento permanece analisando a transmissão de memórias, porém agora não 

através do meio familiar, mas outras formas de apreensão do passado (comunidade étnica, escola, 

filmes, etc.). Enquanto na 1ª geração o espaço representado pela própria experiência é central 

(ainda que não único, como demonstra Alistair Thomson (2001)) na narrativa que a pessoa, no 

caso um ou uma sobrevivente da Shoah, constrói, a 2ª geração agrega elementos de diversos 

outros meios, como observa Beatriz Sarlo (2007) a respeito de jovens argentinos após o fim do 

primeiro governo Perón, que construíram narrativas sobre o período peronista fundamentados 

mais em narrativas de grupos sociais e políticos dos quais faziam parte do que no que seus pais 
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contavam. Assim, essa terceira etapa complementa a 2ª na análise da transmissão e (re)construção 

de memórias. 

Finalmente, a quarta etapa concentra as questões mais centrais, ou seja, de que forma a 

Shoah impactou as escolhas e decisões de vida da 2ª geração. Nesse momento observa-se 

especialmente as possíveis ressignificações das memórias por parte dessas pessoas, ou seja, que 

“lições” tomam desse passado para o presente, seja de si próprios, sua família, grupo social ou 

humanidade como um todo. Esse momento trata-se do mais impactante pois são questões que 

dizem muito mais respeito aos filhos e filhas de sobreviventes do que a estes. 

 

CONCLUSÃO 

Em conclusão, acredito que a História Oral seja uma metodologia plenamente aplicável 

para aquilo que denominei de memórias de 2ª geração. Filhas e filhos de pessoas que vivenciaram 

certos acontecimentos (especialmente os traumáticos) constroem narrativas acerca do passado dos 

pais que seguem os mesmos mecanismos daquilo que convencionalmente já chamamos de 

memória, estudada como fenômeno social ao menos desde Maurice Halbwachs (1990 [1950]), e 

mais recentemente por autores como Beatriz Sarlo (2007), Michael Pollak (1992) e Joel Candau 

(2012). 

Analisar as memórias de 2ª geração não é, no entanto, somente uma escolha pragmática 

diante da impossibilidade de entrevistar seus pais ou mães (que, pela distância temporal, em 

muitos casos não estão mais vivos), mas uma oportunidade para responder a questões diferentes 

daquelas que seriam colocadas a 1ª geração. O estudo das memórias de 2ª geração permite 

analisar questões próprias como, por exemplo: os mecanismos de transmissão de memórias; as 

relações entre memórias familiares e memórias de outros grupos; a influência de meios de 

comunicação (cinema, televisão, etc.) e marcos culturais (museus, monumentos, etc.) na 

construção dessas memórias; a relação entre memórias comunicativas e memórias culturais; as 

disputas entre empreendedores da memória e suas respectivas narrativas; os processos de 

ressignificação das memórias no presente. 
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Resumo: Afonso X (1221-1284) rei de Leão e Castela, assumiu o trono em 1252 quando sucedeu seu 

pai Fernando III (1201-1252) e governou até o fim de sua vida em 1284. Atualmente é considerado 

pela historiografia contemporânea como “o rei sábio”, por conta da alta produção intelectual 

desenvolvida durante seu reinado com obras de caráter jurídico, poético, científico e historiográfico. 

Uma dessas obras é a Primeira Crônica Geral da Espanha (1289). O objetivo da pesquisa é analisar a 

imagem do muçulmano presente na Crônica Geral da Espanha e a reprodução criada pelo rei cristão 

sobre os muçulmanos, visto que é um personagem que conviveram juntos nesse contexto medieval. 

Afonso X elaborou a crônica com a intenção de legitimar e expor a necessidade de combater os 

muçulmanos que governavam os territórios na península ibérica desde o ano 711.  

Palavras-Chave: Afonso X. Muçulmanos. Primeira Crônica Geral da Espanha (1289). 

Resumen: Alfonso X (1221-1284) rey de León y Castilla, asumió el trono em 1252 cuando sucedió su 

padre Fernando III (1201-1252) y gobernó hasta el fin de su vida em 1284. Actualmente es 

considerado por la historiografía contemporánea como “el rey sabio”por cuenta de la alta producción 

intelectual desarrollada durante su reinado con obras carácter jurídico, poético, científico e 

historiográfica. Una de esas obras es la Primera Crónica General de España (1289). El propósito de la 

investigación es analizar la imagen del islámico presente en la Crónica General de España y la 

reproducción creada por el rey cristiano sobre los islámicos, ya que es un personaje que convivieron 

juntos em este contexto medieval. Alfonso X elaboró la crónica con la intención de legitimar y 

exponer la necesidad de combatir los islámicos que gobernaban los territorios en la península ibérica 

desde el año 711.   

Palabras claves: Alfonso X. Musulmanen. Primera Crónica General de España (1289). 

 

A pesquisa intitulada, A Imagem do Muçulmano presente a partir da análise da Primeira 

Crônica Geral da Espanha de Afonso X de Castela (1289)realiza uma investigação em torno da 

fonte medieval idealizada por Afonso X (1221-1284) rei de Leão e Castela que assumiu o trono 

em 1252 quando sucedeu seu pai Fernando III (1201-1252) e governou até o fim de sua vida em 

1284.A investigação gira em torno de uma das obras produzidas pelo Scripturium afonsino, a 
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Primeira Crônica Geral da Espanha, onde buscamos levantar elementos relacionados a imagem e 

representação feita pelo rei cristão sobre os muçulmanos. 

As primeiras conquistas dos muçulmanos no território da Europa Ocidental ocorreram na 

Peninsula Ibérica em 711 por Tariq, no entanto os muçulmanos buscaram adentrar ainda mais no 

território Europeu, mas fracassaram em 732 quando perderam a Batalha de Poitiers para o 

exército liderado por Carlos Martel. Todavia, os muçulmanos mantiveram o domínio sobre a 

maior parte da Península Ibérica e se estabeleceram na região, subjugando as populações que 

habitaramno território Ibérico, mas aqueles que não aceitaram a dominação muçulmana, 

refugiaram-se ao Norte da península, local não conquistado pelos muçulmanos “os cristãos 

ficaram pagando tributos ao novo poder muçulmano e os nobres em maioria, se deslocaram para o 

seu fortalecimento nos reinos autúrio-leoneses do norte” (SENKO, 2016, p.20).  

Somente com a aparição dos reinos Taifas121 no século XI que resultou na fragmentação 

do reino muçulmano Ibérico, é que os cristãos dos reinos autúrio-leoneses localizados ao norte da 

Península Ibérica, influenciados pelos ideais cruzadístico fortemente aclamado pela Igreja, 

buscaram avançar e conquistar territórios muçulmanos ao sul, bem como ocupá-los 

definitivamente (COGNI, 2008, p.4). Esse processo é denominado de Reconquista Cristã.  

É importante salientar que o ideal de reconquista foi construído historicamente pelos 

reinos cristãos Ibéricos, pois reivindicaram as posses das terras ao sul da península por 

pertencerem a uma linhagem de nobres e reis visigodos que governaram a região antes da chegada 

dos muçulmanos. No entanto esse termo foi utilizado de diferentes formas ao longo do tempo e 

busca definir um processo de afirmação do cristianismo sobre os muçulmanos, por conta disso, 

carrega um forte ideal ideológico que está presente na história medieval Ibérica (NOGUEIRA, 

2001, p.277). 

O conceito e a sua utilização devem ser empregados pela historiografia de forma 

cuidadosa e criteriosa, visto que “pensar a Reconquista a partir da acepção literal do termo é 

negligenciar o fato de que seu significado foi historicamente construído, apropriado e repensado 

sob a defesa de um ideal de hispanicidade questionável” (PORTELA, 2017, p.881). É importante 

considerar o fato como uma construção ideológica122, para legitimar as aristocracias locais, bem 

                                                   
121O conceito de Taifas, sofre alterações ao longo dos anos, o conceito utilizado paraeste período é explicado 

por Cogni (2008) “Em 1031 a dinastia Omíada é extinta porrivalidades entre os diferentesgrupos muçulmanos, 

principalmente árabes e berberes. Seu território é transformado em umconglomerado de “cidades-estado”, 

chamadas de Taifas. Estas existiram até por volta de 1080quando ocorre a invasão Almorávida, vinda da África 

que de certa forma reunificou o território. Posteriormente as regiões muçulmanas da península serão invadidas 

pelos Almohadas, entre osanos de 1174 e 1184” (COGNI, 2008, p. 2). 

122O conceito de ideologia empregado é sintetizado por Abbagnamo “toda crença usada para o controle dos 

comportamentos coletivos, entendendo-se o termo crença, em seu significado mais amplo, como noção de 

compromisso da conduta, que pode ter ou não validade objetiva” (ABBAGNAMO, 2007, p. 533) 
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como um suporte para a formação de unidades políticas e das monarquias ibéricas (PORTELA, 

2017, p.880) 

A ideia que a Espanha formava uma real unidade, unidade conquistada pelos godos 

e sancionada pela eclesiástica, prestígio especial dos vários concílios de Toledo, 

portanto, uma legítima unidade que foi usurpada pelo muçulmano invasor, vai ser 

lentamente elaborada e testada até construir, no final do século XIII, uma realidade 

incontestável, que garantia aos cristãos, em especial aos castelhanos, o direito 

sagrado e historicamente legítimo de possuir e usufruir da península ibérica e no 

limite, dela expulsar estrangeiros e infiéis (NOGUEIRA, 2001, p. 280) 

Diversas discussões sobre a Reconquista foram desenvolvidas ao longo dos anos, segundo 

Jimenez: “dentre as várias questões importantes que referem a Idade Média peninsular em seu 

conjunto, nenhuma tem sido mais debatida que o conceito de Reconquista”(JIMÉNEZ, 2002, 

p.151, tradução do autor). Fitz Garcia sintetiza sobre o uso e as motivações por trás da utilização 

do conceito da Reconquista Cristã pela historiografia do século XIX. 

En primer lugar, y siguiendo las conclusiones alcanzadas por Martín Ríos en sus 

trabajos citados en nota, quizás lo primero que debamos poner de manifiesto es que 

el concepto de Reconquista se consolidará en la historiografía hispánica durante la 

segunda mitad del XIX. Desde un principio, la noción aparece asociada a la 

formación de la identidad nacional española, asegurando una empresa y un pasado 

común a todas las regiones y ofreciendo al mismo tiempo una singularidad esencial 

frente a otros países europeos: la reconquista, entendida como una lucha armada 

contra el Islam que se extendería a lo largo de ocho siglos y que permitiría a los 

“españoles” la recuperación del solar patrio que les había sido arrebatado por los 

“extranjeros” musulmanes, se convertía a partir de entonces en el elemento nuclear 

de la formación de la identidad de España como nación y patria común de todos los 

españoles. (FITZ GARCIA, 2009, p. 144-145) 

A utilização do termo sem problematizações, como foi empregado pelos historiadores do 

século XIX acarretou em diversos problemas, uma vez que a aplicação de seu conceito foi feita de 

forma política e nacionalista. Investigações foram realizadas por diversos autores buscando 

compreender se os cristãos que viveram nos reinos autúrio-leones são os mesmos e os legítimos 

descendentes dos habitantes no antigo reino Visigodo123, para assim “comprovar” o ideal da 

reconquista. Entretanto, ainda não é possível obter informações concretas e claras que confirmem 

a legitimidade territorial dos cristãos sobre os muçulmanos  

Por supuesto, en lo que no existe unanimidad entre los especialistas es en el 

diagnóstico sobre las causas últimas que impulsaron a los reinos cristianos del norte 

a protagonizar esta apuesta expansiva que están dispuestos a llamar, con mayor o 

menor convicción según el caso, reconquista: como puede suponerse, la 

historiografía más tradicional y nacionalista había privilegiado las razones político-

vindicativas y religiosas, casi siempre de orden local o hispánico, a la hora de 

                                                   
123 Ver Manuel González Jiménez, no texto intitulado Sobre la ideologia de la Reconquista: realidades y 

tópicos. O autor descreve um panorama geral sobre o assunto.  
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explicar el avance de las fronteras hacia el sur, las conquistas militares y la 

aniquilación de los poderes islámicos en al-Andalus (FITZ GARCIA, 2009, p.154)  

 

Por conta disso, a melhor forma de definir esse processo, não é denominando de 

Reconquista Cristã, mas sim de uma Conquista Cristã, visto que os cristãos que viviam no norte 

da península, não eram os mesmos povos Visigodos que foram conquistados pelos muçulmanos 

sob a liderança de Tariq (SENKO, 2016, p. 21). Marcel Paiva descreve sobre o movimento: 

Com efeito, ao ideal bélico e espiritual que caracteriza o subsidium Terrae 

Sanctae,sobrepunha-se na Península Ibérica um conceito específico: a Reconquista, 

entendidacomo a recuperação de territórios cristãos “usurpados” pelos muçulmanos. 

O “renascer”do antigo reino visigótico constituiu uma continuidade político-

ideológica, primeiro assumida por ásture-leoneses e depois com maior força por 

leoneses e castelhanos. Esseideal, designado por nós como neogótico, fora 

perseguido com empenho nas surtidaspara sul, com tanto ou mais vigor do que o 

próprio ideal de cruzada pregado além-Pirenéus. Os reis cristãos peninsulares 

teriam, neste quadro, o dever de recuperar essesterritórios “(...) para cumprir la 

restauración política y religiosa de España (...)”.De facto, a Reconquista é 

fundamental para a consolidação das monarquias ibéricas,legitimadas pelo constante 

esforço de coordenação da guerra e de organização internados territórios 

conquistados. O poder exercido por essas monarquias, por um lado numalógica 

autonomista (como Portugal ou Aragão); por outro numa lógica “pan-hispânica”que 

assume como horizonte teórico a unificação peninsular, como no caso 

leonêscastelhano,enquadra os conflitos entre poderes cristãos. (PAIVA, 2008, p. 3) 

 

Partindo desse princípio, a Conquista Cristã ganha um forte impacto no século XI. 

Segundo Rucquoi a conquista se torna uma guerra santa nesse contexto, mas também é um mito 

“que se baseou a justificação do poder dos reis e tem uma função unificadora” (RUCQUOI, p 

1995, p. 216). O monarca leonês Fernando I (1016-1065) passa a pressionar territórios dos 

muçulmanos que estavam mostrando sinais de enfraquecimento, muito por conta das divisões 

políticas internas dos muçulmanos. 

Afonso VI (1065-1109), sucessor de Fernando I, teve destaque como um monarca que 

continuou a política expansionista de Fernando I que consistia em guerrear contra os muçulmanos, 

mas também ocupar definitivamente os territórios.  Afonso VI é exaltado pelas crônicas Ibéricas 

medievais é a conquista da cidade de Toledo em 1085. Mas, além de conquistar, os reinos Ibéricos 

optavam pela convivência com o muçulmano, marcada pelas práticas comerciais e nas relações 

políticas  

Los monarcas hispanos como Alfonso VI, preferían la convivencia al exterminiode 

los musulmanes. En general mantenían un grado de tolerancia en relación a 

losmusulmanes vencidos, a quienes incluso se les otorgaban algunas garantías 

deprotección. En este sentido, el sentimiento de animadversión hacia a los 

musulmanes,aunque se mantuvo constante, experimentó variaciones según la época. 

En general, loshispanos acostumbraban a negociar y pactar con sus vecinos, 

inclusive en tiempos deguerra. Incluso, era frecuente que un cerco terminase 

mediante una capitulación (MATTE, 2015, p.68). 
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O cenário se altera durante o século XII e principalmente no século XIII. As primeiras 

Cruzadas no Oriente tiveraminício em 1096, esse fato modifica a relação com os muçulmanos na 

Península Ibérica. Segundo Matte ”A partir de la Primera Cruzada, en 1096, seestableció una 

nueva ideología bélica en la cristiandad, ligando la realidad de laPenínsula con las luchas en las 

lejanas tierras de Oriente.” (MATTE, 2015, p.70). Não é somente os cristãos que se radicalizam 

na luta cruzadística, o islã também sofre um processo de radicalização das ideias religiosas, a 

Jihad124. Com isso, os povos muçulmanos invadem a península para lutar contra os cristãos, com 

destaque para os Almorávidas (1086), dificultando ainda mais a Conquista Cristã empreendida 

por Afonso VI, e atrasando seus planos de expandir o reino de Castela e Leão 

É tradicionalmente admitido que a tomada de Toledo, em 1085, levou a fronteira 

meridional dos reinos cristãos ocidentais até ao Tejo. Uma audaciosa campanha do 

Cid, Rodrigo Díaz de Bizar, levou mesmo à ocupação efémera do reino de Valência 

entre 1094 e 1099. Mas o avanço de 1085 constituiu ao mesmo tempo uma 

reviravolta na reconquista militar. Em primeiro lugar, porque os Espanhóis tinham 

recebido a ajuda de cavaleiros vindos do Norte dos Pirenéus, principalmente de 

Borgonha, mas também da Aquitânia e da Normandia, apoio que se renovou ao 

longo das décadas. E depois porque, por apelo dos reis de Sevilha e de Saragoça, os 

Almorávidas desembarcaram em 1086 e invadiram Al-Andalus. A guerra entre 

cristãos do Norte e muçulmanos do Sul em Espanha perdia, desde então, o seu 

caráter de “guerra civil” para se inserir no quadro mais vasto da luta da 

“cristandade” contra o “Islão”, a cruzada. Os reis cristãos que dirigiam as 

expedições militares tinham desde então perante eles não já os reis muçulmanos dos 

reinos de Taifas, mas os “aliados” da África do Norte, aliados intransigentes que 

pretendiam devolver ao Islão espanhol tanto o seu espaço geográfico como a 

ortodoxia doutrinal e moral que ele tinha perdido (RUCQUOI, 1995, p.168-169) 

 

Em 1109, Afonso VI morre e a iniciativa é enfraquecida durante o reinado de Urraca 

(1109-1126). A Conquista Cristã, volta a ter força com a coroação de Afonso VII em 1126 e com 

a retomada das práticas bélicas. Porém Segundo Rucquoi (1995)uma nova invasão muçulmana 

vinda do Norte da África ocorre, os Almóadas em 1146 eram grandes partidários da Guerra Santa 

inclusive contra correligionários da mesma religião, em 1172 conquistam Al-Andalus125 

derrotando o emir Muhammad Ibn Mardani’s, que mantinha boas relações com os cristãos. O 

domínio dos Almóadas obrigou os reinos cristãos a se reorganizarem militarmente,mas não foi 

suficiente e novas derrotas ocorrem por conta de uma segunda invasão dos Almóadas 

(RUCQUOI, 1995, p. 169).  

Em 1209, já no reinado de Afonso VIII ocorre uma retomada da ofensiva, o papa interveio 

e excomungou reis aliados aos muçulmanos e encorajou as Cruzadas. Os tratados de tréguas entre 

os reinos cristãos peninsulares deram força para combater o Islã que resultou na vitória na 

                                                   
124 A Jihad é conhecida como uma “Guerra Santa” contra o infiel  

125 Termo para definir a região da península ibérica dominada pelos muçulmanos 
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conhecida batalha de Navas de Tolosa em 1212, a qual reuniu vassalos dos reinos da França e de 

diversas cidades italianas, além do apoio dos reinos ibéricos como: Navarra, Aragão e Portugal 

(RUCQUOI, 1995, p. 171). O resultado dessa batalha enfraqueceu os muçulmanos, por conta 

disso, o monarca castelhano Fernando III (1201-1252) promoveu uma série de conquistas em 

regiões como: Córdoba (1236), Jaén (1246) e por fim Sevilha (1248), considerada uma conquista 

relevante no período: 

A importância de Sevilha, não apenas à sua estratégica posição em relação ao sul da 

Península Ibérica, mas igualmente por conta de seu desenvolvimento cultural, foi 

muito considerada tanto por Fernando III quanto por seu filho e herdeiro do trono, 

Afonso X (1221-1284). De fato, com este último a política castelhana se dividiria 

entre Sevilha e Toledo, tendo como pano de fundo uma cultura mudejár (esta 

apreciada não apenas por Afonso X e sim também posteriormente pelo rei Pedro I, o 

Cruel no século XIV) (SENKO, 2016, p. 24-25). 

Quando assumiu o trono, Afonso X teve que resolver vários desafios, a primeira tarefa era 

conseguir governar com eficiência e manter a unificação do reino após as diversas conquistas 

realizadas durante o domínio de seu pai. Manter o reino protegido das ameaças externas era outra 

dificuldade, os reinos vizinhos de Castela durante o reinado de Afonso X eram Portugal, Aragão, 

Navarra e o reino muçulmano de Granada localizado ao sul da península. 

Além disso, a economia estava enfraquecida por conta do grande esforço bélico realizado 

por Fernando III (MATTE, 2015, p.181). O povoamento das regiões conquistadas também deveria 

ser resolvido pelo novo monarca, visto que muitos muçulmanos que perderam suas terras 

retornaram para o norte da África ou buscaram refúgio ao sul onde ainda havia domínio 

muçulmano, nas proximidades da cidade de Granada. O rei Afonso X, buscou resolver esse 

problema, mantendo parte dos muçulmanos e judeus dentro das cidades governadas pelo reino de 

Castela, e convivendo juntos com os cristãos, mas criando divisões dentro da cidade para separá-

los. 

O monarca castelhano, é chamado de “rei sábio” por conta do forte investimento em 

atividades culturais, contratando “artistas, poetas, tradutores, juristas e outros letrados, aos quais 

encomendou e coordenou uma grandiosa tarefa cultural, que resultou na produção de obras de 

caráter literário, histórico, científico, artístico e jurídico” (REIS, 2007, p.12).  

Afonso X de Leão e Castela foi um dos grandes monarcas ocidentais do século XIII. 

Elaborou um completo sistema de leis, mandando compor o Especulo, as Siete 

Partidas, o Fuero Real além de obras historiográficas como a Crônica Geral da 

Espanha. Para Manuel Gonzalez Jimenez, Afonso X recebeu, portanto, 

merecidamente o cognome de “O Sábio”. Considerado um idealista pelos seus pares, 

no fim de sua vida enfrentou dificuldades para manter a coroa e viu fracassar seu 

sonho do título de imperador do Sacro Império Romano Germânico. No entanto, sua 

obra jurídica bem como seu desempenho de patrono das artes e cultura é 

universalmente reconhecida como um caso excepcional na história da Europa 

(SOKOLOWSKI, 2015, p. 111) 

https://sehufpr.wixsite.com/2018


Anais do I Seminário de Estudos Históricos da UFPR 261 

 

 

I SEH – Seminário de Estudos Históricos da Universidade Federal do Paraná (UFPR) 
30 de Outubro de 2018 a 01 de Novembro de 2018 – Curitiba 

https://sehufpr.wixsite.com/2018 

 

Mateus Sokolowski explica quea produção literária afonsina produziu um discurso 

visando a construção de um ideal comum, na qual reforçavaa ideia de unidade em torno do rei, 

esse fato, relaciona-secom o contexto do reinado de Afonso X, marcado por disputas bélicas e 

pela expansão de fronteiras “a guerra era uma atividade continua que contava com a lealdade de 

homens ligados uns aos outros por laços de fidelidade, havia uma demanda por unidade e coesão 

em torno do rei” (SOKOLOWSKI, 2015, p. 117). 

O reinado de Afonso X é caracterizado pelas suas motivações políticas, como por 

exemplo, buscou empreender uma cruzada ao norte da África e conquistado assim maior prestígio 

frente à Igreja, facilitando no objetivo de conquistar o trono de imperador do Sacro Império 

Romano, título que ficou vago em 1205 após a morte de Frederico II (COGNI, 2008, p.3). O 

monarca castelhano reivindicava o trono por conta de sua herança visigoda por parte do pai e 

romana da mãe que era a princesa Beatriz de Suabia (1205-1235). 

A PrimeiraCrônica Geral da Espanha126, não foi escrita por Afonso X, mas sim por 

estudiosos e tradutores contratados para elaborar a crônica, entretanto sua supervisão era 

constante. Esse scriptoriumé uma marca do período, no qual o conceito de autor é amplo e 

flexível, já que somente o nome de Afonso aparece como autor, mesmo ele tendo contratado uma 

equipe ampla da qual poucas informações existem sobre. Os trabalhos teriam sido iniciados em 

1270 e concluídos provavelmente no ano de 1289 no reinado de Sancho IV127, seu filho e sucessor 

do trono de Castela. A Crônica Geral da Espanha é uma fonte que narra uma história sobre 

Península Ibérica, desde os primeiros povos que habitaram a região até finalizar no reinado de 

Fernando III.  

A crônica inicia-se com um prólogo que traz o seguinte título: “Aqui começa a 

História da Espanha que fez o muito nobre Dom Afonso, filho do nobre rei 

DomFernando e da rainha dona Beatriz”. Após o prólogo que enaltece o monarca 

Afonso X, a obra apresenta Moisés e narrativas que inserem a Hispânia numa 

história universal, o tomo I termina relatando a queda de Espanna frente aos 

mouros. O início do tomo II “começa com o rei Pelagio que foi o primeiro rei de 

Leão”, um dos propulsores da resistência cristã ante as invasões mouras, e acaba 

após apresentar o reinado do pai de Afonso X, Fernando III, o santo, no qual se 

efetivou a supremacia cristã no processo de Reconquista Espanhola (DE 

ALMEIDA; CARVALHO, 2015, p. 460) 

Para a elaboração da Estoria de España, diversas obras foram reunidas e se tornaram uma 

base teórica em sua composição como textos e crônicascristãs, moçárabes e muçulmanas” 

(Almeida; Carvalho, 2014, p.459). Além de autores que são diretamente citados dentro da crônica 

como Rodriguez Jiménez de Rada, Lucas de Tuy e Isidoro de Sevilha. Segundo Sokolowski 

                                                   
126 É conhecida atualmente também como Primera Crónica General de España ou Estoria de España.   
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(2015), Afonso X contava com a tradição da escola de tradutores de Toledo e ordenou a tradução 

de diversas obras em latim e árabe, essas obras serviram de embasamento na elaboração da 

Crônica Geral da Espanha.   

Alguns aspectos são interessantes de serem apontados, como um desejo que Afonso X 

tinha de aperfeiçoar os textos, acrescentando ou mudando partes inteiras. Por conta disso, não 

existe um texto único, mas diversos manuscritos, os estados das obras afonsinas são distintos, 

segundo Ordóñez, Afonso X mostrava muitas vezes a uma certa insatisfação com alguns textos, 

por isso os textos passavam por revisões contínuas (FERNÁNDEZ-ORDÓÑEZ. 2000, p. 264). 

No objetivo de melhor compreender os textos deixados por Afonso X, diversos estudos 

foram protagonizados por Menéndez Pidal que publicou em 1906 a primeira versão da obra de sua 

compilação. Em nota ao leitor presente nessa versão Primeira Crônica Geral daEspanha, Pidal 

(1906) explica; “espero en la presente publicacíon haber acertado á oferecer la Primera Crónica 

General, libre de las grandes interpolaciones y arreglos de toda classe que sufrió conal trascurso 

del tiempo”.Inês Fernández Ordóñez (1994) expõe sobre a importância e da dificuldade do 

trabalho feito por Pidal: 

Desorientado ante la multiplicación de copias distintas la una de la otra, el fundador 

de la filología española tuvo que dedicar mucho tiempo y esfuerzo antes de poder 

establecer las principales familias de manuscritos basándose en sus variantes 

principales. Los resultados de ese trabajo, recogidos en sus publicaciones de ese 

momento, consiguieron establecer la versión originaria, para luego identificar sus 

sucesivas y posteriores refundiciones. Además de asignar nombre a todas ellas, 

Menéndez Pidal propuso su datación: Primera crónica general de España(1270) la 

redactada bajo los auspicios del rey Sabio y que hoy preferimos llamar Estoria de 

España(FERNÁNDEZ-ORDÓÑEZ, 1994, p.42-43). 

Mesmo diante de tantos fracassos em publicar a Crônica, como já foi citado, possui muitas 

variantes, Pidal conseguiu reuni-las e selecioná-las, para publicar a edição da Primera Crónica 

General de España 1906 e a edição de 1955. 

Uma das maiores dificuldades, para M. Pidal, residia em identificar o manuscrito 

real dentre tantos existentes – identificar e publicar. Por isso, há que se louvar a 

iniciativa do Seminario de la Universidad de Madri, capitaneado pelo próprio 

Ramón Menéndez Pidal, que buscou cotejar os códices restantes e publicar a partir 

do escorialense da câmera régia, mais próximo do que foi imaginado por Afonso X, 

como será visto. (FONTES, 2017, 127). 

Os estudos realizados por Pidal, resultaram na descoberta de outros manuscritos com 

versões distintas principalmente na linguagem e no estilo, uma chamada de “versão régia” que 

conteria textos de Afonso X e mais uma outra parte, denominada de “versão vulgar” que 

representava os esboços deixados pelo scriptorium Afonsino, mas finalizado durante o reinado de 

Sancho IV.  (FERNÁNDEZ-ORDÓÑEZ, 1994, p.43). As diferenças entre as versões ocorrem por 

conta de manchas e borrões, além de interpolações e anotações em cima do texto. Na década de 
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1950, Diego Catalán operou uma revisão dos trabalhos de Menéndez Pidal e seus resultados 

foram que a segunda parte chamada de “versão vulgar” continha textos produzidos no século XIV 

e boa parte elaborada em 1289 no reinado de Sancho IV (FERNÁNDEZ-ORDÓÑEZ, 1994, p. 

45). 

A Primera Crónica General de España ou Estoria de España, é fruto da junção de diversos 

manuscritos que foram denominados por Menéndez Pidal como versões régia e vulgar. Diversos 

estudos e pesquisas existem atualmente sobre o tema, os principais são protagonizados pela 

filóloga Inês Fernández Ordóñez. Por conta das numerosas versões de diferentes manuscritos 

existentes ainda não se sabe ao certo, se os textos encontrados de autoria dada ao scriptorium de 

Afonso X que compõe a Primeira Crônica Geral da Espanha são de fato os produzidos durante seu 

reinado.Os textos recuperados por Menéndez Pidal, mostram sobre a produção escrita do período 

medieval. O trabalho feito por Afonso X, tanto na escrita ou em traduções foi muito relevante em 

transmitir ideias sobre a história da Península Ibérica: 

Alfonso X es el creador del punto de arranque de toda la historiografía medieval 

hispánica. Todas las obras posteriores tienen en cuenta su labor, ya sea para 

transcribirla, ya sea para imitarla, bien para refutarla. Su producción comprende dos 

magnas compilaciones, una historia universal, la Grande e General Estoria, y una 

historia particular, la Estoria de España.(FERNÁNDEZ-ORDÓÑEZ, 1994, p.42) 

O muçulmano na crônica geral é apresentado como mouro, sendo o personagem que mais 

aparece durante todo o relato da crônica e está principalmente relacionado as situações bélicas 

(FONTES,2011, p. 202).O mouro é exposto com mais frequência no final da primeira parte da 

obra, quando o reino visigodo estava preste a ser destruído pelo general Tariq. Segundo a crônica 

geral, a entrada dos muçulmanos resulta no fim da era de paz e tranquilidade que viviam os 

cristãos, trazendo somente destruição na região.  

La mezquina de Espanna que desdel tempo del rey Leouegildo estidiera en paz bien 

cient et cinquaenta annos, assi como dixiemos, començosse entonces a destroyr et a 

sentir las pestilências. (PRIMERA, 1906, p. 308) 

O principal motivo para as conquistas dos muçulmanos sobre os cristãos segundo a 

crônica,foram os pecados comedidos que acarretaram no castigo divino. Além disso, segundo a 

crônica os godos, estavam fracos e não possuíam a força que os guerreiros de antigamente tinham, 

pois viveram um período de paz extenso 

La hueste de los godos leugo em comienço empeço de seer mal andante, ca por la 

luenga paz que ouieran desaconstumbrados darmas non sabian ya nada de los 

grandes fechos que los godos fizieran em outro tiempo, et eran tornados uiles et 

flacos et covardes, et non pudieron soffrir la batalla, et tornaron las espaldas a sus 

enemigos; e non se podiendo amparar ni foyr, y moriron y todos(PRIMERA, 1906, 

p. 309) 
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Nesse período de conquistas, os muçulmanos são mostrados como inimigos fortes, 

entretanto, no contexto que se aproxima do reinado de Afonso X durante as conquistas realizadas 

pelo monarca Fernando III esse cenário altera, os muçulmanos são considerados perigosos para os 

cristãos, isso ocorre por conta de Afonso X buscar reforçar o ideal de reconquista para combatê-

los (MATTE, 2015, p.183). Mas, além do perigo que representa, os muçulmanos, segundo a 

crônica, temem o poder do monarca cristão “et los moros dende, temiendose de yr en perdicion, 

salieron con pleytesya, et recodiendo a boz del rey don Fernando” (PRIMERA, 1906, 

p.749).Durante todo o reinado de Fernando III, a narração da crônica foca no muçulmano como 

um inimigo que deve ser derrotado.  Quase todos os capítulos são narrativasde batalhas vencidas 

pelos cristãos e reforçando a derrota muçulmana. Segundo Matte o discurso voltado para 

combater o muçulmano já estava presente nas crônicas Ibéricas desde o século VIII, porém com 

variações durante a Conquista Cristã, com momentos de maior tolerância ou a visão de expulsão 

do infiel muçulmano, ideal esta que se aproximava de Afonso X pois era “visible de forma patente 

a partir del siglo XII” (MATTE, 2015, p. 61) 

Et los de las naues vnos com otros conbatieron et lidiaron vna grant pieça del dia, 

pero a la çima vencieron los cristianos, et fueron los moros fuyendo vencidos et 

desbaratados; et amataronles el gregiesco del alquitran, que non les empeesçio em 

ninguna cosa; et mataron muchos dellos de los naues et de la balsa otrosi, et 

morieron y muchos en la agua (PRIMERA, 1906, p. 754) 

E o motivo para as vitórias dos cristãos estavam na figura e na liderança do rei Fernando 

III e na graça de Deus. Pois com a proteção de Deus e do rei, assim poderiam vencer qualquer 

inimigo “esforçandose em Dios et en el rey don Fernando et en ventura buena que los guiava” 

(PRIMERA, 1906, p. 753). 

Não é por acaso que diferentemente dos muçulmanos os cristãos sendo eles nobres, 

membros do clero e monarcas são exaltados nas crônicas e elogiados como “Omme de grand 

Santidad” (PRIMERA, 1906, p. 306), ou tendo a “buena ventura del rey don Fernando” 

(PRIMERA, 1906, p.750).  

O conceito de Representação empregado nessa pesquisa está vinculado ao pensamento de 

Chartier sobre o assunto: 

Efetivamente, não se pode mais pensar as hierarquias ou as divisões sociais fora dos 

processos culturais que as constroem. É a razão pela qual o conceito de 

representação é um precioso apoio para que se possam apontar e articular (sem 

dúvida, melhor do que o permitia a noção clássica de mentalidade) as diversas 

relações que os indivíduos ou os grupos mantêm com o mundo social: em primeiro 

lugar, as operações de classificação e designação, mediante as quais um poder, um 

grupo ou um indivíduo percebe, se representa e representa o mundo social; em 

continuação, as práticas e os signos que levam a reconhecer uma identidade social, a 

exibir uma maneira própria de ser no mundo, a significar simbolicamente um status, 

uma categoria, uma condição; e, por último, as formas institucionalizadas pelas 
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quais alguns “representantes” (indivíduos singulares ou instâncias coletivas) 

encarnam, de maneira visível e durável – “presentificam” – a coerência de uma 

comunidade (CHARTIER, 2004, p. 1-2) 

As representações também estão presentes na construção do mundo social, segundo 

Fontes (2015) o poder exercido por Afonso X representa determinados grupos, mas também 

marginaliza outros que compõe a sociedade, isso ocorre por meio da representação, e este fato 

ocorre com os muçulmanos (FONTES, 2015, p. 56) 

A noção de representação permite articular os múltiplos posicionamentos do poder 

ás práticas que os viabilizam, assegurando uma identidade social e, ainda, sua 

institucionalização, inclusive no campo narrativo, pois Chartier afirma que “as 

representações do mundo social ‘produzem’ a realidade” do mundo. As 

representações dos mouros – predominantemente militares, cativos e sábios -, 

veiculadas em sua escrita objetivaram influenciar e comover o leitor/ouvinte/ súdito, 

ou seja, não só representar, mas construir e orientar uma visão de mundo e de 

práticas sociais (FONTES, 2015, p. 56) 

 

Osquadros a abaixo ajudam a compreender melhor a diferença das representaçõescriada 

dos muçulmanos em comparação com os cristãos, presente na Primeira Crônica Geral da Espanha. 
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QUADRO 1-RELATO DA CRÔNICA SOBRE O REI FERNANDO III (1201-1252) 

PRESENTE NA PRIMEIRA CRÔNICA GERAL DA ESPANHA. 

Rei Fernando III Fonte: Primeira Crônica Geral 

da Espanha. (PCG) 

Temido pelos inimigos PCG, p. 748-749  

Comandante PCG, p. 749 

 

Amado pelos Nobres PGC, pg. 749 

Protetor dos nobres e um rei 

virtuoso 

PCG, pg. 750 – 751 

Aberto a negociar com os 

muçulmanos e inimigos 

PCG, p. 754 

FONTE: AUTORIA 

 

QUADRO 2 – OS MUÇULMANOS PRESENTE NA PRIMEIRA CRÔNICA GERAL DA 

ESPANHA DURANTE O REINADO DE FERNANDO III (1201-1252) 

Mouro / Muçulmano Fonte: Primeira Crônica Geral 

da Espanha (PCG) 

Temem o poder de Fernando III PCG, p. 748-749  

Perigosos PCG, p. 752 

Desorganizados e desesperados. PCG, p. 754 

Derrotados e mortos PCG, p. 753 

FONTE: AUTORIA 

 

Segundo Ordóñes, Afonso X teve o grande feito de produzir obras dos mais variados 

estilos literários, mas tambémem sua divulgação para a língua vulgar, expandindo o público 

literário 

Dentro de ese programa cultural de adoctrinamiento de sus súbditos, la Historia 

ocupa un lugar principal debido a su carácter exhaustivo, globalizador, que permite 

el conocimiento auténtico y profundo de todos los hechos pasados como ejemplo y 

enseñanza para el comportamiento en el presente y en el futuro." (FERNÁNDEZ-

ORDÓÑEZ, 1994, p. 52). 

No reinado de Afonso X, o monarca cria um projeto cultural e jurídico, suas obras sobre a 

história da Espanha estão relacionadas com os seus trabalhos como governante. O monarca confía 

que o saber é uma parte essencial para seus projetos políticos,por conta disso, faz elogios a coroa, 
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nobreza e a Igreja “La escuela alfonsí no dudó en difundir la idea de que la monarquía era el 

reflejo terrenal del orden divino, donde el rey recibe sus poderes de Dios y es su representante en 

la tierra, siendo este el eje conductor de la narración” (MATTE, 2015, p.183).Matte (2015) 

explica que a postura do Scriturium afonsino em reproduzir tais ideias era parte dos planos de 

Afonso X para obter o desejado título de Imperador do Sacro Império Romano, algo que não 

ocorreu. 
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RESUMO: Esse artigo analisa sob a perspectiva histórica a Crónica de Sancho IV, crônica régia 

produzida em meados do século XIV para registrar eventos ocorridos durante o reinado de Sancho IV 

de Castela (1284-1295). A pesquisa aproveita o atual contexto favorável ao tratamento da crônica 

medieval como fonte histórica, levando em consideração o desenvolvimento, nos últimos anos, de 

bibliografia e metodologias especializadas. Através dos métodos desenvolvidos por pesquisadores da 

área, analisou-se o documento quanto a características internas e a relações com seus momentos 

históricos – tanto do relato quanto da escrita. Para tal, utilizou-se o método de Índice Temático 

Ponderado, que categoriza o enredo da fonte segundo os temas que predominam na narrativa, a cada 

período gramatical. Após contabilizar a presença de cada tema e analisar sua organização no 

transcorrer da Crônica, é possível realizar apontamentos de cunho qualitativo e quantitativo, além de 

dialogar com outras formas de análise do discurso. A Crónica de Sancho IV se mostrou, a partir desse 

estudo, um documento importante para compreender os esforços e projetos políticos que permearam 

sua produção, revelando objetivos e concepções ideológicas específicas do empreendimento cronístico 

de Afonso XI e sua chancelaria.  

Palavras-chave: Sancho IV; crônica; Castela; Afonso XI; monarquia. 

 

RESUMEN: Este artículo analiza bajo la perspectiva histórica la Crónica de Sancho IV, crónica regia 

producida a mediados del siglo XIV para registrar eventos ocurridos durante el reinado de Sancho IV 

de Castilla (1284-1295). La investigación aprovecha el actual contexto favorable al tratamiento de la 

crónica medieval como fuente histórica, teniendo en cuenta el desarrollo en los últimos años de 

bibliografía y metodologías especializadas. A través de los métodos desarrollados por investigadores 

del área, se analizó el documento en cuanto a características internas y a las relaciones con sus 

momentos históricos - tanto del relato y de la escritura. Para ello, se utilizó el método de Índice 

Temático Ponderado, que categoriza la trama de la fuente según los temas que predominan en la 

narrativa, a cada período gramatical. Después de contabilizar la presencia de cada tema y analizar su 

organización en el transcurso de la Crónica, es posible realizar apuntes de cuño cualitativo y 

cuantitativo, además de dialogar con otras formas del análisis del discurso. La Crónica de Sancho IV 

se mostró a partir de ese estudio un documento importante para comprender los esfuerzos y proyectos 

políticos que permearon su producción, revelando objetivos y concepciones ideológicas específicas del 

emprendimiento cronista de Alfonso XI y su cancillería. 

Palabras-clave: Sancho IV; crónica; Castilla; Alfonso XI; monarquia. 
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A partir de 1325, com o início da maioridade do rei Afonso XI, os reinos de Castela e 

Leão passaram a viver um momento de inflexão em sua política, em relação aos 50 anos 

anteriores. Apesar de sua longuíssima menoridade (1312 – 1325), iniciada quando tinha apenas 1 

ano de idade por conta da morte precoce de seu pai, Afonso XI foi o monarca capaz de reverter o 

arranjo desfavorável que a monarquia castelhana vivia há várias décadas, apaziguando e 

combatendo a nobreza que lhe fazia oposição. Esse processo parece ter se iniciado tão logo o rei 

assumiu efetivamente o poder em 1325, mas se intensificou a partir de 1333, com uma política de 

restauração da autoridade monárquica por parte do rei (RECUERO LISTA, 2016: p. 341). Afonso 

XI procurou desmobilizar seus opositores, e alçar a posições de poder novos grupos, em cuja 

lealdade pudesse confiar mais. Em 1336, o rei obteve a rendição de D. Juan Manuel e de Juan 

Núñez de Lara III – de cujos familiares, homônimos, falaremos mais adiante –, nobres de grande 

poder e principais responsáveis pela agitação da nobreza revoltosa. Essa importante vitória 

política abriu caminho para uma efetiva pacificação dos nobres a partir de 1337, e para a 

colaboração entre Coroa e nobreza que seria necessária para as campanhas de Algeciras e do 

Salado alguns anos mais tarde (RECUERO LISTA, 2016: p. 354). 

Portanto, a situação política em que Afonso XI se encontrava entre os anos 1340 e 1350 

era a mais sólida e confortável que um rei castelhano tinha desde os tempos de seu bisavô, Afonso 

X (1252 – 1284). Assim, Afonso XI pôde se voltar também para outros projetos políticos, que 

transbordassem seu ímpeto de afirmação monárquica para o âmbito historiográfico e cultural. Em 

algum momento entre 1344 e 1350 (PUYOL, 1920), a chancelaria de Afonso XI confeccionou a 

chamada Crónica de Tres Reyes (doravante C3R), documento que visava registrar os feitos e 

acontecimentos dos três reis castelhanos que o haviam antecedido: Afonso X, seu bisavô; Sancho 

IV, seu avô; e Fernando IV, seu pai. O objetivo mais direto da crônica, conforme afirmado em seu 

prólogo (GONZÁLEZ JIMÉNEZ, 1998: p. 3-4), era preencher a lacuna cronística e 

historiográfica que havia se aberto entre a Estoria de España de Afonso X – Crônica Geral que 

registrava a história da Península Ibérica desde tempos imemoriais até o tempo de Fernando III, 

morto em 1252 – e o tempo de Afonso XI.  

Por conta de suas divisões internas, conforme os três reinados que registra, C3R pode ser 

subdivida em três crônicas menores: Crónica de Alfonso X (CAX), Crónica de Sancho IV (CSIV) e 

Crónica de Fernando IV (CFIV). É sobre a crônica de Sancho IV de Castela (1284 – 1295) que 

nosso trabalho se debruça. Contudo, antes de apresentarmos nossa análise, devemos fazer uma 

retrospectiva, algo densa, para compreender a crise política pela qual a monarquia passava antes 

de Afonso XI assumir, e qual é a sua relação com Afonso X e com Sancho IV.  
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As tensões entre Coroa e nobreza são um elemento recorrente durante boa parte da história 

medieval de Castela. Enquanto alguns momentos, especialmente frente a um inimigo comum, 

externo – como o caso da Reconquista -, propiciam um cenário de convergência de interesses 

entre esses dois grupos, era muito frequente que ao menos uma parcela da nobreza estivesse em 

oposição, mais ou menos aberta, ao rei. Ao longo do século XIII as relações começam a se tornar 

mais áridas, conforme o avanço territorial em direção ao Sul desacelera, e consequentemente as 

recompensas fundiárias que o rei poderia oferecer à nobreza começam a rarear (CORTÁZAR, 

VESGA, 1994: p. 199). Já se sentindo desconfortável com essa situação, a nobreza viu em 1252 

subir ao trono um monarca extremamente ambicioso. Afonso X, O Sábio, como ficou conhecido, 

traz em sua biografia uma série de feitos e eventos notáveis, mas também desavenças igualmente 

notáveis com a nobreza de seu reino.  

Quando Afonso X se tornou rei, era já um homem de refinada educação e de experiência 

militar, adquirida na conquista de Sevilha. Herdou de seu pai, Fernando III, a coroa unificada de 

Castela e Leão, enquanto por parte de sua mãe era descendente tanto de imperadores bizantinos 

como de germânicos. Sua condição era favorável a grandes empreitadas, e, de fato, logo nos 

primeiros anos de seu reinado, uma candidatura ao Sacro Império Romano-Germânico lhe foi 

proposta por uma delegação externa, naquilo que ficou conhecido como o Fecho del Imperio 

(SENKO, 2016: p. 46). O interregno imperial, iniciado em 1250, ainda durou muitos anos, 

consumindo recursos, atenção e esforços de Afonso X, sem, contudo, lhe dar o retorno tão 

esperado: sua candidatura falhou. A ambição do rei de assumir o trono imperial, ousada e 

dispendiosa, era ainda acompanhada por outras aspirações em relação ao controle da Península 

Ibérica e do norte da África, mas acaba sendo a mais representativa tanto da grandeza que Afonso 

X almejava quanto dos esforços que empregou nesse sentido.  

A atenção que Afonso X direcionava aos assuntos externos ao reino, por conta de todas 

essas ambições, desagradava à nobreza. Ela arcava com parte significativa dos custos envolvidos 

nesses projetos políticos, o que já levantava um primeiro ponto de descontentamento. Ademais, 

com esse direcionamento dos esforços reais, muitos nobres sentiam que problemas internos ao 

reino estavam sendo mal administrados e se encontravam em situação de descaso. Uma primeira 

grande revolta nobiliárquica se forma em 1255, nos três primeiros anos de reinado (SENKO, 

2016: p. 43). A muito custo, as relações voltaram a se normalizar, mas não demorou até que as 

políticas de Afonso X tornassem a contrariar os interesses dos nobres.  

O rei também buscava realizar alterações no ordenamento jurídico do reino de Castela, 

tornando-o mais homogêneo e organizado. Nesse processo, uma série de privilégios e direitos que 

a nobreza tradicionalmente mantinha seriam eliminados em favor de uma estrutura que favorecia 

o rei e seus auxiliares (SENKO, 2016: p 50) Esse projeto de reforma jurídica foi elaborado ao 
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longo de todo o reinado de Afonso X, e assumiu diversas formas; o documento final, chamado de 

Siete Partidas, é uma fonte rica e complexa, que veio a ocupar lugar de destaque no direito 

castelhano por séculos. Novamente, a visão e os objetivos de Afonso X se chocavam com os 

interesses dos nobres de seu reino, dessa vez de forma ainda mais frontal e evidente. 

Desfavorecida por essas ações do rei, a nobreza forma outra grande revolta em 1272, de 

maior gravidade que a anterior. Um grande grupo de nobres se retirou para o reino de Granada, de 

onde faziam exigências quanto a seus privilégios e direitos, recuperando a imagem e as práticas de 

reis anteriores, que haviam demonstrado maior respeito pelas tradições nobiliárquicas (SENKO, 

2016: p. 45). A resolução do conflito se arrasta com avanços e recuos de ambas as partes. Em 

1273, há uma aparente conciliação de Afonso X tanto com os nobres quanto com o reino de 

Granada, mas a situação voltou a se agravar quando o sultão de Granada, insatisfeito com os 

termos da trégua, requisita aos Merínidas, dinastia do Marrocos, que atravessassem Gibraltar e 

fizessem guerra a Castela. Os Merínidas realizam a travessia em 1275, em um momento em que 

Afonso X se encontra distante do reino, realizando negociações quanto a suas reivindicações 

imperiais. Coube a seu primogênito e herdeiro do trono, infante Fernando de La Cerda, regente do 

reino na ausência de seu pai, lidar com a invasão e liderar os esforços de defesa. Entretanto, o 

infante é gravemente ferido e falece no mesmo ano, de forma que seu irmão infante Sancho, 

segundogênito de Afonso X, tem de assumir a defesa de Castela e repelir a invasão. O infante é 

bem sucedido em sua defesa firma um acordo com os invasores no início de 1276 (SENKO, 2016: 

p. 46). 

Por um lado, a contenção dos Merínidas é um momento de alívio para o reino após o 

período tenso que havia se iniciado com a revolta nobiliárquica em 1272. Por outro lado, a morte 

do herdeiro do trono, Fernando de La Cerda, e o subsequente protagonismo assumido pelo infante 

Sancho marcam o início de uma nova crise. Pois, ao assumir a liderança no combate aos 

Merínidas, o infante Sancho se declarou herdeiro do reino de Castela; não obstante, Fernando de 

La Cerda havia engendrado descendência antes de morrer. Há um momento de incerteza quanto à 

sucessão de Afonso X: deveria o segundogênito ser o herdeiro, ou então os netos, filhos de seu 

primogênito e chamados “os Infantes de La Cerda”? Nos anos posteriores a 1275, o monarca se 

posiciona em favor de seu filho Sancho, que logo se torna mais ativo no governo do reino e 

começa a criar laços com a nobreza (SENKO, 2016: p. 54). Essa decisão desagrada a setores da 

nobreza, aos próprios Infantes de La Cerda e também à rainha Violante, esposa de Afonso X, que 

parte com eles para Aragão. Uma divisão quanto às duas posturas na questão sucessória começa a 

se formar no reino de Castela. 
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Com as tensões decorrentes dessa divisão no reino, a partir de 1279, a relação de Afonso 

X tanto com setores da nobreza quanto com o infante Sancho começa a se deteriorar, com 

desentendimentos políticos e administrativos (SENKO, 2016: p. 54). A situação se agrava, até que 

eclode em uma guerra civil no ano de 1282. Com um grande grupo de nobres e ainda o apoio de 

diversos setores, Sancho declara seu pai deposto em Valladolid, enquanto este reúne seu próprio 

séquito em Sevilha e anula seu testamento anterior, em que legava o reino a seu segundogênito, 

para agora declarar os Infantes de La Cerda como seus herdeiros (SENKO, 2016: p. 56, 57). 

Permanece um quadro de conflito interno em Castela até 1284, quando Afonso X morre e Sancho 

ao fim assume o trono, como Sancho IV de Castela e Leão.  

Ao subir ao trono, a posição de Sancho IV está consideravelmente enfraquecida, muito 

diferente daquela em que seu pai havia assumido. Mais de 30 anos haviam se passado, dos quais 

grande parte havia sido marcada por indisposição entre o rei e parcela significativa da nobreza; os 

muitos recursos coletados para a empreitada imperial nesse período não haviam dado frutos; havia 

anos que não se via nenhum avanço territorial significativo. A todo esse desgaste vivido pela 

monarquia sob Afonso X adicionavam-se as dificuldades do processo pelo qual Sancho IV 

ascendeu ao trono: a disputa com seus sobrinhos continuava em aberto, e seu casamento com 

Maria de Molina, prima de seu pai, era questionado por não ter recebido a benção papal. Ademais, 

as concessões que Sancho IV teve de fazer às famílias nobres durante a guerra civil, em troca de 

apoio, deixam-no vulnerável aos interesses nobiliárquicos. Parte considerável de seus 11 anos de 

reinado, de 1284 a 1295, é dedicada às negociações com a nobreza castelhana, ainda insatisfeita 

com a centralização operada por seu pai e desejosa de ver seu apoio na guerra civil recompensado. 

Quando a questão sucessória emerge em Castela, após 1275, duas das principais famílias 

nobres tomaram posturas opostas. Os nobres de Lara, representados por D. Juan Núñez I, adotam 

a causa dos Infantes de La Cerda, e fazem oposição a Sancho; os nobres de Haro, representados 

por D. Lope Díaz, aliam-se ao infante Sancho contra seu pai e seus sobrinhos (SENKO, 2016: p. 

53, 54). Quando Sancho IV assume o trono em 1284, suas ações se configuram em uma 

continuação desse quadro. Algumas de suas primeiras medidas são reprimir os dissidentes 

liderados por Juan Núñez, e recompensar Lope Díaz por seus serviços. Contudo, as relações 

políticas em um reino medieval são solúveis e dinâmicas: o arranjo de apoios dos Lara e dos Haro 

descrito acima não duraria todos os 11 anos de reinado de Sancho IV. 

De fato, logo que o rei assumiu, Lope Díaz começou a pressionar o monarca por 

recompensas cada vez maiores por seus serviços, almejando ser feito Conde e receber os 

benefícios que acompanhariam tal título. Nos primeiros anos, Sancho IV mantém as relações 

próximas com o nobre, e faz dele Conde em 1286, além de outras concessões territoriais e 

administrativas que lhe outorga. Não demora muito para que Sancho IV perceba que o conde 
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havia se tornado demasiado poderoso e que, dada a abalada base de poder em que ele se 

sustentava, poderia começar a desfiar sua autoridade. D. Lope Díaz começa a tomar atitudes de 

desafio e mesmo de afronta em 1287, e a tensão entre ele e o rei atinge o ápice em 1288, quando, 

durante uma negociação, o rei exige que o nobre devolva os castelos e territórios dos quais teria se 

apoderado indevidamente, e o conde acaba sendo morto. Esse evento coloca em indisposição com 

o rei diversos outros membros da família Haro, situação esta que perdurará até o fim do reinado 

de Sancho IV, em 1295. Trata-se de uma mudança bastante brusca na conjuntura política do reino, 

considerando que apenas alguns anos antes da morte de D. Lope Díaz, ele e sua família eram um 

dos principais sustentáculos da posição de Sancho.  

Transformação de ordem similar ocorre justamente com a outra importante família de 

nobres, os de Lara. Como já mencionamos, no cenário da guerra civil (1282 – 1284) e do início do 

reinado efetivo de Sancho IV, Juan Núñez de Lara foi um de seus grandes opositores, prestando 

auxílio a seus sobrinhos revoltosos e incitando grupos de nobres à desobediência. Essa postura 

irreverente se mantém por quase todo o reinado, apesar de diversas tratativas com o monarca em 

que lhe prometeu lealdade. Nos anos finais, porém, há uma conciliação entre os dois: narra-se que 

o rei lamentou com pesar a morte de Juan Núñez, e que, em seu próprio leito de morte, incumbiu 

ao filho do nobre – Juan Núñez II – o dever de zelar pelos direitos sucessórios de seu herdeiro, o 

infante Fernando, futuro Fernando IV. Trata-se de outra complexa e conturbada relação régio-

nobiliárquica, suscetível à volatilidade das conjunturas políticas de Castela, e que representa o 

tipo de negociação corpo-a-corpo, cheia de idas e vindas, que tanto ocupou Sancho IV. 

Percorrida essa contextualização, antes de finalmente retornarmos à nossa fonte, a Crónica 

de Sancho IV, ainda são necessários alguns esclarecimentos, porque estudar crônicas medievais a 

partir de uma perspectiva histórica implica em certas particularidades. Em primeiro lugar, faz-se 

necessária a contextualização tanto do período que é registrado em crônica (reinado de Sancho IV, 

1284 – 1295) quanto daquele em que esta é redigida (final do reinado de Afonso XI, 1344 – 

1350), para compreender as duas conjunturas históricas que condicionaram diretamente esse 

registro escrito. Outro aspecto que as crônicas medievais acarretam é a necessidade de diálogo 

com as Letras. Na medida em que são compostas de um discurso narrativo e que incluem 

“elementos como foco, espaço, tempo, personagens, enredo, figuras e intertextualidade”, as 

crônicas são também de interesse dos Estudos Literários, e seu estudo por historiadores necessita 

dos importantes aportes dessa área, bem como da Filologia (GUIMARÃES, 2012). 

Em nossa análise de CSIV, considerando os apontamentos da bibliografia especializada, 

aplicamos um método de análise que fosse capaz de apresentar e organizar com maior clareza os 

temas do conteúdo que compõe a crônica. Trata-se do Índice Temático, método desenvolvido por 
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Marcella Lopes Guimarães em sua tese de doutorado (2004) e sintetizado em seu artigo sobre a 

Crônica de 1419 (2013), e que se baseia em classificar e quantificar o conteúdo da crônica em 

seus principais temas, para propiciar uma perspectiva de qual importância e quais relações cada 

tema assume na narrativa cronística. Por exemplo, alguns dos temas apresentados por Guimarães 

em seu artigo são: “Guerra”; “Presença do maravilhoso”; “Ação real e justiça”, etc... Após 

construir uma classificação de temas que seja representativa do conteúdo da crônica, realiza-se 

uma quantificação do espaço ocupado por cada tema na narrativa. O resultado é, então, um retrato 

criterioso e objetivo dos temas presentes na crônica, que permite realizar um “exame de cada 

assunto em seu desenvolvimento particular e em relação aos outros” (GUIMARÃES 2013, p. 

155). Em nosso trabalho, as principais contribuições das Letras são os trabalhos de Pablo Enrique 

Saracino, como sua edição crítica de CSIV (SARACINO 2009) e estudos a respeito de seu 

conteúdo. 

Ao aplicarmos esse método à CSIV, buscamos utilizar critérios similares aos de 

Guimarães, mas foram necessárias algumas adaptações, uma vez que, enquanto a crônica 

analisada pela autora é extensa e possui 166 capítulos, a CSIV tem apenas 13 e é mais curta. Para 

evitar homogeneizações grosseiras, utilizamos o período gramatical, e não o capítulo, como 

unidade analítica mínima: em vez de capítulos, contabilizam-se quantos períodos gramaticais são 

dedicados a cada tema em relação ao total. Assim, o número de unidades sujeitas à análise foi 

elevado de apenas 13 para 652, permitindo maior profundidade e exatidão. As cinco categorias 

temáticas selecionadas foram: “Sociedade Política”; “Relações Externas”; “Guerra, guerrilha e 

conflitos”; “Administração do reino e justiça”; “Linhagem e patrimônio real”. 

Os resultados do Índice são bastante condizentes com a contextualização que percorremos 

acima. A categoria “Sociedade Política” abarca as relações políticas diversas que o monarca 

mantinha no interior do reino, principalmente com nobres, mas também com prelados e outras 

figuras de destaque. Este tema, em que estão incluídas as erráticas interações com Lope Díaz de 

Haro e Juan Núñez I de Lara, entre outros, é o que está mais presente na economia do texto, 

representando quase metade do total de períodos gramaticas da crônica (47,85%). Em seguida, 

“Relações Externas” ocupa 17,79% dos períodos de CSIV, representando as tratativas 

diplomáticas de Sancho IV com outros reis e autoridades, dos reinos da Península Ibérica, do 

Marrocos, França e do papado. O terceiro tema de que CSIV mais se ocupa é “Guerra, guerrilha e 

conflitos”, em que são narrados conflitos em seu aspecto material, seja a preparação das hostes ou 

o próprio confronto das mesmas. Vale destacar que esses conflitos vão desde escaramuças com 

homens de Lope Díaz até combates com Aragão e França e cercos aos Merínidas marroquinos. O 

tema “Administração do reino e Justiças” ocupa 9,51% dos períodos gramaticais da crônica, e 

trata de duas atividades distintas, mas que são de responsabilidade exclusiva do monarca: 
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atividades administrativas, como designar alguém a um serviço, ou mandar lavrar moedas com 

seus signos; e justiçamentos, ações de sanção e/ou punição que o rei direciona a um nobre, a um 

grupo de pessoas ou mesmo a uma cidade, caso estes estejam desafiando sua autoridade ou seu 

poder. Por fim, a categoria de “Linhagem e Patrimônio Real” trata dos poucos momentos em que 

a crônica faz referência a questões de linhagem, seja de reis antecessores, da coroação ou sucessão 

de Sancho IV, e a bens que compõem o patrimônio do rei e da família real; totaliza apenas 6,9% 

do total de períodos de CSIV. 

O que esses resultados podem nos dizer? De imediato, reiteramos que a composição 

temática de CSIV é bastante coerente com as informações de que dispomos para o período, 

especialmente quanto a eventos que possam ter gerado alguma forma de documento, o qual pode 

ter informado o cronista. Por exemplo, uma parcela tão significativa da crônica dedicada às 

relações com os nobres é um retrato que está dentro das expectativas, dada a conturbada ascenção 

ao trono de Sancho IV, que vem na esteira de uma guerra civil e de longos anos de 

desentendimento entre monarquia e nobreza. É possível dizer o mesmo a respeito das outras 

categorias. Relações diplomáticas são um assunto de destaque no registro em crônica, tanto por 

gerarem documentos de fácil consulta, como cartas e acordos, quanto por muitas vezes terem 

impactos duradouros, como uma aliança militar, um acordo de fronteiras ou a resolução de uma 

beligerância. A presença dos conflitos armados, no tema seguinte, é em grande medida 

consequência do volume ocupado pelas categorias anteriores; de fato, em geral os enfrentamentos 

físicos podem ser entendidos como continuidade dos enfrentamentos políticos e diplomáticos, a 

partir do momento em que uma das partes abandona as negociações. Ademais, grandes vitórias, 

perdas, e a morte de figuras notáveis são informações de interesse particular para o público 

medieval. Os justiçamentos e a administração real também são um tópico imbricado com os 

demais. Grande parte dos atos de justiça de Sancho IV derivam da posição contestada e ameaçada 

que ocupava no trono castelhano, de forma que tinham direta relação com as relações políticas 

que predominam no registro da crônica. O aspecto controverso de diversas dessas ações – como 

ordenar a morte de 4.000 de seus súditos na cidade Badajoz, por conta de um ato de desobediência 

– também favorece que registros sejam mantidos e o olhar do cronista seja voltado para eles.  

A discussão pode ser aprofundada para além desses significados mais aparentes se 

incorporarmos outros estudos à análise, com considerações sobre o contexto de escrita de CSIV, 

isto é, os anos finais do reinado de Afonso XI. Ora, uma irreverente nobreza também foi um 

problema para Afonso XI, de maneira bastante similar e também decorrente dos problemas que 

teve Sancho IV a esse respeito. Não devemos supor que a chancelaria de Afonso XI 

confeccionaria um registro indiferente e despreocupado de problemas muito similares ao que ele 
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mesmo teve de enfrentar. Esse registro tampouco poderia apresentar em bom tom as contestações 

que Sancho IV enfrentou ao assumir o trono, pois isso comprometeria diretamente a legitimidade 

do próprio Afonso XI. 

Portanto, considerando o sério empecilho que grupos de nobres revoltosos representaram 

tanto para Sancho IV quanto para Afonso XI – e, na verdade, também para outros, como Afonso 

X e Fernando IV – o longo tempo dedicado por CSIV às relações régio-nobiliárquicas pode ser 

visto não apenas como uma representação proporcionalmente adequada de quão problemáticas 

essas relações foram, mas também como amplo número de oportunidades em que o rei pode 

veicular suas próprias percepções a respeito desse grupo político, criando modelos, criticando ou 

elogiando certos comportamentos. Para utilizar uma expressão de Pablo Enrique Saracino em seu 

artigo a respeito de uma “leitura ideológica” de C3R, essa grande parcela que CSIV dedica às 

interações com os nobres é o espaço em que o rei pode disputar, com os próprios nobres, o 

significado do signo ideológico “nobreza” (SARACINO, 2017: p. 86). Apesar de certas 

convergências entre as duas concepções, as divergências levam a duas representações distintas: de 

um lado, os reis defendem um modelo de nobre que é leal à monarquia, que é o buen consejero do 

rei; do outro, a nobreza vê a si própria como defensora de certas tradições, e portanto no direito de 

defendê-las caso sejam ameaçadas por políticas do rei.  

Um outro artigo de Saracino (2014), em que analisa a construção literária de personagens 

em CSIV, corrobora e aprofunda essa perspectiva. Nele, o autor busca identificar perfis mais ou 

menos coerentes que a crônica constrói para os principais personagens que nela atuam, como o 

próprio rei, Lope Díaz de Haro e Juan Núñez de Lara, entre outros. Em suma, pondera que 

apontamentos podem ser feitos a partir da representação que CSIV faz desses personagens 

históricos. Para além da clara antagonização do Conde Lope Díaz, como nobre desleal e 

demasiado ambicioso, Saracino percebeu uma clara valorização daqueles que foram os “bons 

conselheiros” de Sancho IV (SARACINO, 2014: p. 152), apresentando-os como leais e 

ponderados, e, assim, como modelo de conduta para outros nobres. O comportamento desses bons 

conselheiros enfatiza a inadequação das ações de Lope Díaz, e apresenta sua morte como 

consequência inevitável dos inúmeros juramentos que teria quebrado e desrespeitado. 

O diálogo de nossos resultados, obtidos através do Índice Temático, com as pesquisas 

realizadas por Saracino a partir da perspectiva das Letras indicam uma evidente função política na 

redação de CSIV, atrelada à longa desavença que a monarquia castelhana viveu em sua relação 

com a nobreza, e que foi finalmente revertida por Afonso XI. Essa faceta política se manifesta no 

sentido de reforçar a posição real e de impor à nobreza um modelo de obediência e colaboração. 

Essa faceta também se adequa ao conceito de “instrumento ideológico”, com que Fátima Regina 

Fernandes classifica diversos documentos – crônicas, tratados políticos e jurídicos - produzidos no 
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ambiente monárquico e voltados para a afirmação do poder real (FERNANDES, 2009). São 

documentos que reatualizam e reinterpretam fundamentações políticas e históricas em favor da 

supremacia monárquica, criando bases teóricas para que esse poder possa ser exercido 

efetivamente (FERNANDES, 2009 p. 51). Portanto, com uma confluência dos diferentes estudos 

consultados e dos resultados obtidos, os apontamentos realizados a respeito de CSIV e de sua 

próxima relação com a instabilidade da monarquia castelhana de 1275 a 1325 adquire maior 

solidez. 

Nossa pesquisa vem na esteira de um ramo de crescente importância na investigação 

histórica medieval, dedicado às crônicas régias. Pesquisadores das áreas de história, linguística e 

literatura têm observado com interesse renovado esses documentos, explorando novas 

possibilidades de análise, novos métodos e novas colaborações interdisciplinares. Com o auxílio 

de conceitos explicativos como o de “instrumento ideológico”, de Fernandes, é possível aplicar os 

apontamentos dessa área de pesquisa em crescimento a questões já bastante conhecidas pela 

historiografia, como é o caso aqui das relações régio-nobiliárquicas. A pesquisa realizada pode se 

beneficiar de alguns aprofundamentos, mas já indica, por exemplo, o potencial que uma análise de 

C3R em sua totalidade teria para contribuir com o estudo das relações entre monarquia e nobreza 

em Castela, do século XIII ao XIV. 
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RESUMO:Afrânio Peixoto (1876-1947), intelectual, cientista e literato, formou-se em medicina em 

1897 pela Faculdade de Medicina da Bahia. Chega ao Rio de Janeiro no início da República, neste 

período a cidade estava passando por amplas reformas que buscavam a modernização do Brasil, que 

era considerado uma nação atrasada. Os intelectuais tomam como sua missão a modernização do país, 

para isso era preciso eliminar as "classes perigosas", os "degenerados" e limpar o Brasil do seu 

passado escravocrata e dos efeitos da miscigenação, era preciso sanear e higienizar o país, para 

alcançar o progresso. Essas reflexões e debates que perpassam e influenciam as obras de Afrânio 

Peixoto, tanto as científicas quanto as literárias, que se consagra um intelectual, devido à variedade de 

campos onde atuou como a Academia Nacional de Medicina, Academia Brasileira de Letras, Liga de 

Higiene Mental e diversas outras. 

Palavras-chave: Intelectuais, Trajetória, Afrânio Peixoto 

ABSTRACT: Afrânio Peixoto (1876-1947), intellectual, scientist and literate, graduated in medicine 

in 1897 by the Faculty of Medicine of Bahia. Arriving in Rio de Janeiro at the beginning of the 

Republic, in this period the city was undergoing extensive reforms that sought a modernization of 

Brazil, which was considered a backward nation. The intellectuals took as their mission a 

modernization of the country, in order to eliminate the "dangerous classes", the "degenerates" and to 

cleanse Brazil from its slave-owning world and the effects of miscegenation, it was necessary to 

cleanse and sanitize the country in order to achieve the progress. These reflections and debates that 

permeate and influence the works of Afrânio Peixoto, both as scientific and literary,  

which is consecrated intellectual for acting in a diversity of fields as National Academy of Medicine, 

Brazilian Academy of Letters, Liga de Higiene Mental and several others. 

 

Keywords: Intellectuals, Trajectory, AfrânioPeixoto 

 

INTRODUÇÃO  

Sanear, higienizar e eugenizar, são palavras frequentes nas discussões intelectuais no 

início do século XX, com a instauração da República. Em busca da modernização do Brasil, que 

aos olhos europeus era um país atrasado. 
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Com o fim do regime de trabalho escravocrata, se busca modernizar o país e a ciência se 

apresentava para cumprir essa missão. Estabelecendo novos valores e novas condutas para o 

espaço urbano. 

Buscamos neste artigo, trazer uma pequena parte da trajetória intelectual de Afrânio 

Peixoto, médico, cientista e literato, presente neste contexto de inserção da cidade do Rio de 

Janeiro nos eixos da modernização.  

Pequena, pois a trajetória de Afrânio é imensa, transitou por vários campos, sendo este 

artigo, pouco para abordá-la, ficaremos aqui restrito no período em que Afrânio Peixoto, já depois 

de formado médico chega a cidade do Rio de Janeiro, buscando analisar os campos que transitou, 

suas redes de sociabilidade e as instituições que frequentou e que o legitimaram enquanto 

intelectual deste período. 

Sua trajetória será pensada a partir da história intelectual e pensando dentro dessa 

perspectiva a autora Helenice Rodrigues da Silva nos apresenta algumas possibilidades de análise: 

[...] a história intelectual parece visar, essencialmente, a dois eixos de análise: por 

um lado, o funcionamento de uma sociedade intelectual (o conceito de ‘campo’ de 

Bourdieu), ou seja, suas práticas, suas estratégias, seus habitus; por outro, as 

características de um momento histórico e conjuntural [...] que impõem visões de 

mundo, esquemas de percepção e apreciação, enfim, modalidades específicas de 

pensar e de agir por parte dos intelectuais. Em outras palavras, a história intelectual 

deve levar em conta a dimensão sociológica, histórica e filosófica capaz de explicar 

a produção intelectual com base nos espaços socioprofissionais e nos contextos 

históricos. (SILVA, 2002, p. 12) 

Outra constatação que nos traz Silva (2002), é que uma análise por meio da história 

intelectual deve privilegiar a leitura de um texto em relação ao seu contexto, ou seja, considerar a 

obra em relação à formação social e cultural do autor dentro do seu campo de produção. 

Por isso é importante na hora de trabalhar com um intelectual, é que este indivíduo é 

fruto do seu tempo, das discussões presentes na época e suas obras vão refletir suas as discussões. 

Aí está a importância de não separar o intelectual do seu contexto, e dos campos em que participa, 

para poder compreendê-lo. Segundo Dosse(2007), a legitimidade de um intelectual não depende 

somente da sua obra, revista, colóquios, mas também da sua sociabilidade, no mundo 

universitário, editorial e midiático. 

 

DO SERTÃO PARA A CAPITAL FEDERAL: BREVE TRAJETÓRIA INTELECTUAL 

DE AFRÂNIO PEIXOTO 

A bordo do Magdalena chegou hontem a esta capital o Dr. Júlio Afrânio Peixoto, 

nomeado Comissário de Hygiene desta Capital. O Dr. Afrânio Peixoto exercia o 

cargo de preparador de medicina legal e hygiene, na Faculdade de Medicina da 

Bahia, e o de professor de Medicina Legal da Faculdade Livre de Direito do mesmo 
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Estado, sendo autor de várias obras scientificas e literárias. (Jornal do Commercio, 

14/10/1902). 

No dia 13/10/1902, chega a cidade do Rio de Janeiroo jovem médio Júlio Afrânio 

Peixoto. A cidade no período era a capital federal brasileira e palco de grandes transformações 

que vieram com a Proclamação da República no país. 

A chegada da República significou para os brasileiros uma adequação a nova ordem e 

aos novos costumes estabelecidos, com a intenção de modernizar o país que era considerada 

atrasado, em comparação aos países europeus.  

Segundo Sevcenko (1998), a cidade do Rio de Janeiro era o alvo dessas transformações, 

pois como capital federal era a vitrine do país. 

A construção deste novo ideário moderno, se tornou uma tarefa dos chamados homens 

de ciência desde a reforma do espaço físico até as mudanças nos ideais e valores da sociedade. 

Os chamados “homens da ciência”, segundo Herschmann (1996), durante a passagem do 

século XIX para o século XX, tinham em discussão a construção de um ideário moderno 

brasileiro, essa temática interessava e atingia vários campos intelectuais, como: a medicina, o 

direito, higienistas, sanitaristas, engenheiros e políticos brasileiros em geral, com o objetivo de 

“salvar” a nação e recuperar o atraso brasileiro. Esses intelectuais não ficavam restritos apenas a 

sua especialidade, mas interferiam em vários campos ou esferas sociais.  

Esses intelectuais –cientistas, formularam modelos de condutas, conjunto de valores, 

como também a imagem do país, orientando os indivíduos na construção de uma sociedade 

civilizada. 

Afrânio Peixoto chega na cidade do Rio de Janeiro com a ambição de se tornar professor 

na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e um intelectual reconhecido, com o objetivo de 

contribuir com a nação.  

A trajetória de vida de Afrânio Peixoto será analisada neste artigo tendo em vista sua 

participação em associações e instituições que vieram posteriormente influenciar seu pensamento 

e suas obras. Para compreender a trajetória do indivíduo, tem que se levar em conta o caminho 

trilhado por ele, dentro do contexto e do campo ao qual ele faz parte. Compreender o campo é de 

extrema importância, para compreender como os agentes se confrontam nesses espaços.  

[...] não podemos compreender uma trajetória (ou seja, o envelhecimento social que, 

ainda que inevitavelmente o acompanhe, é independente do envelhecimento 

biológico), a menos que tenhamos previamente construído os estados sucessivos do 

campo no qual ela se desenrolou; logo o conjunto de relações objetivas que 

vincularam o agente considerado – pelo menos em certo número de estados 

pertinentes do campo – ao conjunto dos agentes envolvidos no mesmo campo e que 

se defrontaram no mesmo espaço de possíveis. (BOURDIEU, 1996, p. 82). 
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Durante o período analisado a ciência se organizava em campos, o campo médico, o 

campo das letras, campo político, dentre outros, a grande maioria dos intelectuais transitavam em 

vários deles, mesmo essa não sendo a sua especialidade, dentro desses campos vai haver disputas 

e conflitos, esses campos não se dão de forma homogênea. 

Afrânio Peixoto, formou-se em medicina pela Faculdade de Medicina da Bahia em 1897 

com a tese Epilepsia e Crime, tese prefaciada por dois professores reconhecidos no campo médico 

Juliano Moreira e Nina Rodrigues. Em 1902 mudou-se para a cidade do Rio de Janeiro, onde 

recebeu o convite do médico Juliano Moreira para trabalhar como inspetor de saúde pública no 

Hospital de Alienados, onde em 1904 foi diretor. Afrânio também dirigiu o Instituto médico legal 

do Rio de Janeiro, e, em 1911, se tornou membro da Academia Brasileira de Letras, empossado 

dois anos depois como professor da cátedra de medicina pública da Faculdade de Direito. Em 

1916, assumiu a cátedra de medicina pública da Faculdade de Medicina do Rio Janeiro ocupando 

a cadeira de higiene. Em 1924 foi eleito deputado federal da Bahia.  

Visto esse breve histórico dos cargos exercidos por Afrânio Peixoto, percebemos que sua 

atuação não ficou somente limitada ao campo médico, ele transitou também no campo das letras e 

no campo político, e também publicou diversas obras, na área da educação, história. Participou 

também da Liga de Higiene mental e Academia Nacional de Medicina, como também redator da 

Gazeta Médica da Bahia. 

Segundo Leclerc (2004), o intelectual ultrapassa seu campo de competência profissional 

para falar das coisas onde ele não é especialista, mas que ele se julga implicado e concernido. 

Percebemos isso na figura de Afrânio Peixoto. 

A história de Afrânio se entrelaça com a de outros intelectuais do período como também 

da própria legitimação do campo científico. A atuação da medicina como caminho para 

construção de uma nação civilizada e moderna. 

O cientista, o literato, o intelectual devem ser assim compreendidos na sua condição 

de atores sociais, cujo desempenho se dá num contexto específico e por intermédio 

de sua atuação em diferentes campos sociais. Desenvolvem estratégias interagindo, 

portanto, com diferentes atores, instituições e grupos.(STANCIK, 2005, p.47) 

Segundo Herschmann (1996), os médicos foram os primeiros cientistas a assumirem o 

papel de modernização do país no contexto de início da República. Neste período o Estado passa a 

ser responsável pela organização social e interfere de forma mais direta na sociedade civil. A 

medicina vai atuar de forma preventiva, atuando na normatização da vida social, sendo 

responsável pela orientação da vida privada dos indivíduos, criando e se baseando no modelo de 

família burguês, atuando sobre o corpo, sexo e higiene, tendo como objetivo fazer com que 

homens e mulheres desempenhassem seu papel de reprodutores de uma nação “sadia” e “pura”. 
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Neste período no Brasil, haviam duas Faculdades de Medicina de maior relevância a 

Faculdade de Medicina da Bahia e a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro128, as duas 

possuíam perspectivas diferentes. Segundo Schwarcz (1993), a Faculdade de Medicina do Rio de 

Janeiro buscava sua identidade e originalidade na descoberta de doenças tropicais (febre amarela, 

doença de Chagas), sanadas por programas higiênicos. A Faculdade de medicina da Bahia 

acreditava que o cruzamento racial era o grande problema, mas também a diferença, para os 

baianos o cruzamento racial explica a criminalidade, a loucura, a degeneração e para os cariocas o 

convívio das diferentes raças seria o maior responsável pelas doenças e obstáculo a 

perfectibilidade biológica. 

De acordo com Herschmann (1996), a medicina era um campo médico em construção e 

queria se colocar como uma ciência que resolveria os problemas do país. Mesmo possuindo um 

perfil inovador e com caráter científico, os discursos médicos eram perpassados pelo caráter moral 

e religioso, pois viam que a medicina teria também um papel moral.  

Ainda de acordo com Herschmann (1996), Afrânio Peixoto foi um dos intelectuais de 

grande importância nesse período e o que mais atingiu outros campos do saber, e culpava os 

bacharéis pelo estado em que o Brasil se encontrava, para ele a retórica dos bacharéis deveria ser 

substituída pela intervenção dos médicos e engenheiros. Para o médico a principal causa do mal 

brasileiro era a má formação e a falta de informação sendo necessário a construção de um projeto 

pedagógico. Apesar de muito influenciado pelas teorias lombrosianas também defendia a visão de 

uma educação pautada na higiene, uma medicina preventiva. A exemplo estão os dois volumes da 

obra Higiene (1922), escrita pelo médico. 

A consolidação e legitimação de um intelectual não se dá somente pela formação 

científica, mas pelas redes de sociabilidade em que este está inserido, como também associações e 

instituições que participa.  

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 ou gosto de conviver. São estruturas de 

sociabilidade difíceis de aprende, mas que o historiador não pode ignorar ou 

subestimar. (SIRINELLI, 2014, p.248) 

 

Todo intelectual está inserido em um contexto e suas redes de sociabilidades não podem 

ser ignoradas e essas redes mudam conforme o contexto.  

                                                   
128 Neste período também foram fundadas a Faculdade de Medicina de da Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul em 1898 e a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo fundada em 1912, mas não tinham 

tanta relevância e influência como a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e a Faculdade de Medicina da 

Bahia. 
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Durante sua formação acadêmica, de acordo com Santos (2017), Afrânio Peixoto se 

inscreveu como assistente de laboratório de prática de medicina legal de Nina Rodrigues e o 

auxiliou em diversos trabalhos. Foi através de Nina Rodrigues, que Peixoto realizou suas 

primeiras pesquisas e intervenções no campo médico e embora tenha resinificado alguns 

ensinamentos, sua atuação médica sempre foi referenciada a Nina Rodrigues e à medicina legal. 

Primeiramente, porque os estudos realizados dentro da Faculdade de Medicina da Bahia, sobre 

clima tropical e possíveis doenças climáticas, se manifestaram como tentativa de conferir 

viabilidade para a nação.  

Segundo Santos (2017) que analisa a autobiografia de Afrânio Peixoto, traz que a 

formação medicina foi um momento importante para Afrânio, e em algumas ocasiões o médico 

relata que teve uma educação diferenciada com os mestres baianos e que a Faculdade de medicina 

da Bahia, dispunha de uma educação melhor do que a ensinada na capital. Entretanto, o Rio de 

Janeiro tornou-se sua ambição, quando percebeu sua predileção à intelectualidade. Tinha como 

objetivo ministrar aulas na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, a capital do seu país. Isso se 

deu devido ao pensamento que demonstrava que, para se pensar o Brasil era necessário estar 

presente no centro dos grandes debates, a capital federal, o Rio de Janeiro. 

Percebemos aqui com a análise de Santos (2017), que Afrânio teve uma preocupação em 

fazer uma autobiografia, uma escrita de si. Segundo Bordieu (1996, p.75), a narrativa 

autobiográfica se preocupa em “atribuir sentido, de encontrar a razão, de descobrir uma lógica ao 

mesmo tempo retrospectiva e prospectiva [...] entre estados sucessivos constituídos como etapas 

de um desenvolvimento necessário”. 

Afrânio Peixoto chegou a capital federal com uma carta de recomendação que pediu ao 

governador do Estado da Bahia Severino Vieira, proporcionando a Afrânio chegar ao Rio “com o 

pé direito”. Os grupos com o qual Afrânio Peixoto, dialogou na sua chegada à capital, ajudaram a 

definir o rumo dos seus posicionamentos. Aproximou-se de Carlos Peixoto Filho129, que havia 

acabado de chegar ao Rio de Janeiro para exercer o cargo de Deputado Federal por Minas Gerais, 

proporcionou a Afrânio um amplo debate sobre política assim como sua inserção em rodas de 

conversas e debates.  

                                                   
129Carlos Peixoto de Melo Filho nasceu na cidade de Ubá (MG) em 1871, filho de Carlos Peixoto de Melo. Seu 

pai foi deputado geral e senador por Minas Gerais. Formou-se em direito em 1890 pela Faculdade de Direito de 

São Paulo. Foi prefeito de Ubá em 1896 e lutou para garantir a autonomia do município. Em 1903, elegeu-se 

deputado federal por Minas Gerais para a legislatura 1903-1905. Reeleito para as legislaturas 1906-1908 e 1909-

1911, foi presidente da Câmara dos Deputados de 1907 a 1909. Partidário do civilismo, combateu a candidatura 

do marechal Hermes da Fonseca à presidência da república em 1910. Tornou a se eleger deputado federal em 

1915, com mandato até 1917. Foi sócio do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Faleceu na cidade 

de Ubá em 1917. (Disponível em http://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-

republica/MELO%20FILHO,%20Carlos%20Peixoto%20de.pdf, acessado em 14/05/2018). 
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Ainda segundo Santos (2017), morou alguns meses no Grande Hotel do Largo da Lapa, e 

depois junto com Miguel Calmon, Carlos Peixoto Filho, Primitivo Moacyr e Eloy de Souza, 

decidiram alugar uma casa que ficou conhecida por “casa das Laranjeiras”. Exceto Afrânio 

Peixoto, todos os outros colegas estavam envolvidos com carreiras parlamentares. A casa, estava 

sempre repleta de homens representativos do cenário político e cultural. Este primeiro grupo com 

quem Afrânio teve contato quando chega a capital federal e as relações que foram estabelecidas 

por eles foram significativas para a construção do pensamento médico sobre a realidade brasileira. 

Em 1902, foi nomeado secretário da diretoria geral de saúde pública, e como diretor foi 

nomeado um médico também jovem e promissor da época Oswaldo Cruz, no governo de 

Rodrigues Alves130. Segundo Santos (2017), foi recusado por Oswaldo Cruz, que alegava não 

conhecer a figura de Afrânio e que já havia prometido o cargo a um amigo. 

Segundo Santos (2017), como forma de se desculpar, Oswaldo Cruz ofereceu a Afrânio 

Peixoto a direção do Hospital de Jururuba, mas ele recusou, alegando que era um lugar onde se 

recolhiam os pestosos e que não tinha capacidade clínica para exercer o cargo e também anunciou 

que estaria saindo do seu lugar de médico da saúde pública, que não queria exercer funções de 

dependência de Oswaldo Cruz, ficando sem nenhum emprego no Rio de Janeiro. Consegue então 

cargo no Hospital Nacional de Alienados, devido a sua aproximação com Juliano Moreira, que no 

momento era o atual diretor do Hospital. 

Segundo Silva (2014), a reforma do Hospital Nacional de Alienados, fazia parte de um 

projeto de saneamento, pois a instituição estaria mergulhada em uma decadência moral e material 

e essa reforma era vista como obra de humanidade e civilização. 

Em 1904, Afrânio Peixoto foi nomeado diretor do Hospital Nacional de Alienados, 

segundo Sales (2011), essa nomeação se deu devido ao adoecimento de Juliano Moreira. Dá então 

continuidade ao projeto de reforma de Moreira: 

Na direção do Hospício dá continuidade à obra iniciado por Juliano, destacando-se, 

entre as novas instalações inauguradas durante a sua administração, uma usina 

geradora de eletricidade, uma cozinha à vapor, oficina de tipografia, laboratório de 

anatomia patológica, balneoterapia, massagens, laboratório de antropometria e 

psicologia, gabinete dentário, sala de cirurgia, laboratório fotográfico, escola para 

crianças débeis e curso de enfermagem, biblioteca para os médicos e outra para os 

doentes internados, além da publicação do primeiro volume dos Arquivos (de 

psiquiatria). (SALES, 2001, p. 10). 

                                                   
130O governo de Rodrigues Alves foi um marco no que diz respeito “à busca por um novo tempo”. Segundo 

Jeffrey Needell, esse governo caracterizou-se pela intensa preocupação com as transformações sociais e culturais 

que derrubariam a ideia de um passado colonial e dariam início a um tempo moderno e civilizado. Neste sentido, 

foram empreendidas diversas reformas, das quais destacaram-se duas: a reforma urbana e a reforma na saúde. 

Segundo Nara Britto, tratava-se de “um projeto inovador na época, de mudanças na saúde pública brasileira, que, 

entre outros objetivos, visava combater as doenças endêmicas”.(SANTOS, 2017, p.167).  
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Neste período cresce as publicações de Afrânio Peixoto na área da psiquiatria, 

principalmente com a criação dos Archivos Brasileiros de Psychiatria, Neurologia e 

ScienciasAffins131, na companhia de Juliano Moreira.  

Segundo Wanderley e Neto (2016), Afrânio Peixoto com a influência do médico Juliano 

Moreira se aproximou do campo psiquiátrico trabalhando dentro do Hospital de Alienados, 

recebendo o título de membro da Academia Nacional de Medicina do Rio de Janeiro. Afrânio 

Peixoto e Juliano Moreira vieram a criar os Arquivos brasileiros de psiquiatria, neurologia e 

ciências afins, como forma de legitimação dos discursos médicos e científicos, criando também a 

Sociedade brasileira de psiquiatria, neurologia e medicina legal em 1907. 

A partir de sua tese, Afrânio Peixoto, ampliou seus debates no ambiente científico, 

voltando-se para as questões de nacionalidade. Segundo Santos (2017), foi a partir de 

ensinamentos referentes ao clima e as condições mesológicas que começou a pensar o Brasil e os 

brasileiros.  

Em 1916, assumiu a cátedra de medicina pública da Faculdade de Medicina do Rio 

Janeiro, ocupando a cadeira de higiene, realizando seu tão almejado sonho quando vem para o Rio 

de Janeiro. 

No período em questão estavam em alta debates em torno do higienismo, sanitarismo e 

ideias eugênicas, presentes nos discursos da intelectualidade do período. 

As ideias dosteóricos raciais e eugênicos que estavam em alta na Europa, vem também a 

influenciar o Brasil. Segundo Barbosa (2016), essas teorias tinham a ciência como base para 

analisar características raciais e na Europa o objetivo era promover uma raça como a melhor entre 

as demais, e que esta raça seria promovida para governar as demais. A eugenia buscava o 

aperfeiçoamento da espécie humana, selecionar os melhores seres humanos segundo seus critérios 

de classificação, para transmissão dessas características e melhorar os próximos descendentes, e 

no Brasil essa proposta se apresentou com a intenção de salvar a nação, buscando um 

branqueamento da população. Grandes intelectuais se apoiaram nessas ideias como Euclides da 

Cunha, Silvio Romero e Nina Rodrigues, que foi uma das grandes referências de Afrânio Peixoto. 

                                                   
131Surgido em 1905, o Arquivos Brasileiros de Psiquiatria, Neurologia e Ciências Afins foi o primeiro periódico 

brasileiro especializado na área. Com o nome de Arquivos Brasileiros de Psiquiatria, Neurologia e Medicina 

Legal, tornou-se, em 1908, veículo de divulgação da Sociedade com o mesmo nome. A partir de 1919 foi 

publicado como Arquivos Brasileiros de Neuriatria e Psiquiatria. O periódico traz as propostas para a psiquiatria 

brasileira lideradas por Juliano Moreira, diretor do Hospício Nacional e da Assistência a Alienados do Distrito 

Federal. Por veicular trabalhos de profissionais do Hospício Nacional, é fonte fundamental para a investigação 

dos processos diagnósticos e das práticas clínicas e terapêuticas do período. Apresenta-se aqui uma seleção de 

artigos publicados na revista entre 1905 e 1930, ano da aposentadoria de Moreira. (FACCHINETTI, CUPELLO, 

EVANGELISTA, 2010, p. 1. Disponível em http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-

59702010000600015&script=sci_abstract&tlng=pt, acessado em 14/05/2018). 
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Segundo Souza (2012), em 1910 a hora da eugenia parecia ter chegado ao Brasil, com a 

influência do médico e farmacêuticoRenato Kehl, grande propagandista das teorias eugênicas no 

Brasil. O cenário brasileiro era marcado pela grande presença de negros recém-saídos do regime 

escravista, como também uma grande presença de mestiços e indígenas. Um país com clima 

tropical, marcado pela pobreza, visto pelo mundo como uma país de incapazes e degenerados. 

Boa parte dos intelectuais buscava construir um discurso menos pessimista sobre o futuro da 

nação. 

Ainda segundo Souza (2012), os discursos eugênicos eram confundidos com os 

discursos sanitaristas, visto que as primeiras obras de caráter eugênico estavam associadas pelo 

ideário do movimento.  

O que possibilitava a união entre a eugenia e as idéias higiênico-sanitárias, 

quandonão a sua inconfundível associação, foi o fundo neolamarckista e sua 

convicção natransmissão dos caracteres adquiridos. (SOUZA, 2012, p.8) 

Alguns intelectuais viam a eugenia como a mesma coisa que o saneamento, como para 

Olegário de Moura que “sanear é eugenizar” e para Belisário da Penna que via o saneamento, a 

higiene e a medicina social como alicerces da eugenia. 

O estilo neolamarckiano reformista da eugenia foi representado em sua forma mais 

pura, talvez, nas campanhas antialcoólicas da década de 1920. De há muito encarado 

como problema social e moral característico da população pobre e negra, 

particularmente, o alcoolismo foi reformulado como ‘inimigo da raça’ porque o 

‘vício’ provocaria condições hereditárias ligadas ao crime, à delinqüência juvenil, à 

prostituição e às doenças mentais entre os pobres das zonas rurais e urbanas. O 

higienista e eugenista Afrânio Peixoto, por exemplo, afirmou que o álcool causava 

degeneração racial porque os filhos de alcoólatras eram defeituosos e predispostos 

desde a infância a meningite, convulsões, deficiência mental, loucura e crime 

(PEIXOTO, 1936, apud, STEPAN, 2004, p. 350). 

De acordo com Herschmann (1996), Afrânio Peixoto foi um dos intelectuais de grande 

importância nesse período e o que mais atingiu outros campos do saber, e culpava os bacharéis 

pelo estado em que o Brasil se encontrava, para ele a retórica dos bacharéis deveria ser substituída 

pela intervenção dos médicos e engenheiros. Para o médico a principal causa do mal brasileiro era 

a má formação e a falta de informação sendo necessário a construção de um projeto pedagógico. 

Apesar de muito influenciado pelas teorias lombrosianas também defendia a visão de uma 

educação pautada na higiene, uma medicina preventiva. A exemplo estão os dois volumes da obra 

Higiene (1922), escrita pelo médico. 

A visão eugênica em Afrânio não era pessimista a respeito da miscigenação, mas 

abordou com uma perspectiva higienista, apostando na higiene como forma de compensar os 
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“desfavoráveis” de características raciais, apoiava a vinda de imigrantes de preferência brancos e 

europeus com o objetivo de branquear a população brasileira. 

Segundo Peixoto (1922), a higiene não se interessa somente pelo individuo, mas pelo sua 

ascendência e descendência, pela visão de Darwin os ascendentes transmitem aos seus 

descendentes seus caracteres gerais e individuais, mas nem sempre estes caracteres são felizes, 

vindo a surgir deformações e degenerações, sendo necessário um auto-saneamento da espécie, 

vindo a ser feito pela eugenia, que garantiria uma raça pura e saudável. 

Segundo Herschmann (1996), os literatos também buscavam formas de captar a 

realidade através dos métodos científicos, como forma de contribuição para a construção da 

nacionalidade, com base no naturalismo estético, que tinha o compromisso de relatar a realidade 

como ela se apresentava. Assim como houve a aproximação dos literatos com o campo científico 

também houve a aproximação de cientistas com o campo literário, como forma de consolidar sua 

carreira de intelectuais.  

Afrânio assim como esses intelectuais, transitou no campo das letras, entrou para a 

Academia Brasileira de Letras no ano de 1911, com a obra Elementos de Medicina Legal (1910) e 

após três meses da sua eleição lança a obra literária A esfinge (1911). Segundo Santos (2017), o 

médico baiano percebeu nesta atividade uma forma de ganhar visibilidade nacional. Para Afrânio, 

os intelectuais deveriam exercer o papel de guiar o povo e elaborar materiais para sua educação. 

Elaborou várias obras no estilo de manuais como os dois volumes de Higiene (1922) (1922), 

Elementos de medicina legal (1910), Eunice ou a educação da mulher (1936), Noções de história 

da literatura geral (1932), Noções de História da educação (1931). 

Seus romances também refletem qual seria a percepção do médico, sobre o papel da 

atuação intelectual no país: 

Os romances de Afrânio Peixoto são o exemplo maior daquilo que o médico 

entendia como atuação intelectual: cativar pela forma e instruir pelo conteúdo. O 

intelectual militante perpassa toda a sua escrita literária. Sua crença na possibilidade 

de transformação do homem a partir da educação, aliado a uma militância científica 

e nacionalista conduziram a construção de romances em que os leitores, muitas 

vezes, eram tratados como ouvintes de um conferencista. Assim, amplas palestras 

sobre higiene, criminologia, história, psicologia foram levadas a cabo por meio dos 

enredos literários. A geografia, o clima do sertão e a índole dos sertanejos foram 

vistas como objetos clínicos, analisados a partir de Lamarck, e dos neolamarckistas, 

de Darwin, Sigmund Freud, Gabriel Tarde, Maeterlinck, Du Bois, Cícero e 

Chateaubriand, conforme identificou um crítico contemporâneo de Peixoto.779 Em 

outras passagens das obras de Peixoto, é possível identificar a forte presença do 

naturalismo, conforme demonstrou Lilia Moritz Schwarcz ao afirmar que na obra A 

Esfinge os personagens cediam lugar “as leis naturais” que lhes estreitavam o 

horizonte, reduzindo-os a meras categorias da ciência. “Muitas vezes - afirmou a 

autora - longe do enredo, heróis e heroínas abriam espaço para reflexões estranhas 

àquele local, dando lugar as conclusões [que eram] dos cientistas da época. 

(SANTOS, 2017, p.247) 
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 A literatura em Afrânio Peixoto, gira em torno de personagens femininas, mito da 

beleza feminina, geradora do mal. A perspectiva científica também sempre estava associada a 

valores da família e educação. Baseado no naturalismo e no positivismo a base para a 

consolidação do campo médico que serviria de base para “civilizar o país”. Os escritos literários 

de Afrânio não distinguiam do científico, eles possuíam o mesmo fio condutor de ideias. 

A Academia Brasileira de Letras, Academia Nacional de Medicina, Liga de Higiene 

Mental, assim como outras sociedades e instituições, se tornam o palco de disputas hegemônicas 

como também de conflitos e discordâncias entre os intelectuais, não sendo instituições que 

formam pensamentos homogêneos. Segundo Bordieu(2010), o campo intelectual se relaciona com 

outros campos como o literário e o científico, pela circulação dos indivíduos entre eles, mas o que 

aproxima a todos é o capital simbólico que representa, o reconhecimento, a consagração.  

Pensando essas instituições como espaços hegemônicos, que representam os interesses e 

conflitos da sociedade civil e política. As disputas do campo médico também se faziam presente 

nestes espaços que foram palco dos conflitos e discordâncias médicas entre Afrânio Peixoto e de 

Carlos Chagas, considerado um dos médicos mais promissores e reconhecido do período pela sua 

recém descoberta doença que assolava o Brasil, o mal de Chagas. 

Conhecida como a doença dos sertões, segundo Kropf (2009), o mal Chagas foi 

anunciado como descoberta em 1909, por Carlos Chagas, na época pesquisador do Instituto 

Oswaldo Cruz. Segundo Lima e Hochman (1996),os pesquisadores do Instituto, realizavam 

expedições no interior brasileiro com a intenção de mostrar o “Brasil real”, realizando críticas as 

teorias do determinismo racial 

Esses médicos higienistas classificavam o brasileiro como indolente, preguiçoso, 

improdutivo, porque o país estava abandonado pelas elites, a solução seria saneá-lo e higienizá-lo. 

Segundo Kropf (2009), a doença era causada pelo protozoário Trypanosoma cruzi, 

popularmente conhecido como barbeiro, muito frequente nas casas feitas de pau-a-pique, das 

áreas rurais. Caracterizado como “doença do Brasil”, logo se tornou símbolo da identidade 

nacional, caracterizando o país como doente, onde as endemias prejudicavam a produtividade dos 

trabalhadores. 

Segundo Edler (2010), um dos maiores debates do campo médico no início do século 

XX, foi em torno da chamada medicina tropical. No final do século XIX e início do XX, houve 

uma busca em tentar descontruir a ideia de um país insalubre propagado pelos médicos do período 

anterior e para combater essa ideia era necessário comprovar a viabilidade da nação.  

Segundo Santos (2017), Afrânio considerava ofensivo dizer que haveriam doenças 

tropicais, ou típicas do clima brasileiro. De certa forma, Afrânio leva como uma ofensa pessoal, 
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visto que sua origem era sertaneja, como também a descoberta da doença causou certo 

ressentimento nos médicos que não faziam parte das pesquisas do Instituto Oswaldo Cruz como 

era o caso de Afrânio Peixoto, que se declarou desde o primeiro momento um questionador dos 

dados e dos diagnósticos lançados Chagas. 

Mas o episódio de maior repercussão aconteceu com o discurso de acolhimento de 

Figueiredo Vasconcelos na Academia Nacional de Medicina, proferido por Afrânio Peixoto em 

novembro de 1922. 

 

Durante o vosso consulado, podereis ter feito mais, o que clama e o que reclama, 

mas não o quiseste. Poderíeis ter achado alguns mosquitos, inventado uma doença 

rara e desconhecida, doença de que se falasse muito, mas quase ninguém conhecesse 

os doentes, encantoada lá num viveiro sertanejo de vossa província, que 

magnanimamente distribuireis por alguns milhões de vossos patrícios, acusados de 

cretinos. Poderíeis ter feito uma reforma suntuária gastando cinco vezes mais que 

Oswaldo Cruz para, para fazer cinquenta vezes menos, mas vos ficariam tempo e 

saldos para a crítica mercenária aos inimigos que houvésseis provocado. Poderíeis 

mais, e tudo o que a vaidade sem escrúpulo e a imprudência provocante podem fazer 

tentar. (PEIXOTO, Afrânio. Boletim da Academia Nacional de Medicina, n.20, 

1922, p. 723, apud, SANTOS 2017, p. 197) 

Segundo Kropf (2010), Chagas se sentiu pessoalmente ofendido e pediu ao presidente da 

Academia Miguel Couto que formasse uma comissão avaliar seus estudos sobre a caracterização 

clínica e epidemiológica da doença e que a sua permanência nessa associação dependeria dos 

resultados. 

Para Bourdieu (1999), embora os homens cultivados de determinado período discordem 

a respeito de questões que discutem, ao mesmo estão de acordo em discutir essas determinadas 

questões e é a partir dessas problemáticas que um pensador reflete que ela passa a pertencer à sua 

época, nos permitindo situá-lo. O desacordo pressupõe um acordo no terreno dos desacordos. 

Afrânio Peixoto atuou com mais engajamento em três áreas da medicina: a Higiene, a 

Psiquiatria e a Medicina Legal. Publicou diversas obras e escritos que contribuem para as três 

áreas, a que possui menos contribuição foi a psiquiatria, seus trabalhos nesta área se resumem ao 

seu trabalho junto com Juliano Moreira no Hospital Nacional de Alienados. 

A higiene para Afrânio era vista como a salvação da população brasileira, que se via 

condenada a crer que que o clima e a miscigenação eram o grande atraso da nação, para Afrânio 

isso não era determinante, o que faltava era uma boa educação higiênica. 

Segundo Silva (2014), Afrânio não teve tantas produções de fôlego no campo 

psiquiátrico como teve no campo de higiene e medicina legal, embora estes campos se entrelacem 

nos escritos sobre alcoolismo e epilepsia a partir do crime. As publicações de Afrânio neste 

campo se dá mais pelos escritos em periódicos tanto nacionais como estrangeiros, comunicações e 
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apresentações em congressos como da Academia Nacional de Medicina. Tem um grande 

reconhecimento dos pares do campo psiquiátrico embora não tenha tanta produção bibliográfica 

dedicada a este campo. 

A maior influência de Afrânio Peixoto no campo da Medicina Legal foi o seu mestre 

Raimundo Nina Rodrigues, que influenciou em seus escritos e influências teóricas, dentre elas o 

médico criminologista CesareLombroso, que contribuiu para sua conceituação de crime e aparece 

em diversas obras. Dentre elas a obra Criminologia (1933), segundo Moreira (2012), é daí que 

decorre seu projeto de eugenia de restituir saúde à Nação. Afrânio relaciona a criminalidade em 

geral, mas seu foco é principalmente nas mulheres, percebendo na maternidade e no aleitamento a 

solução para diversos problemas da prole. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Percebemos nesta pequena trajetória intelectual de Afrânio Peixoto, a importância de se 

compreender um intelectual dentro do seu contexto e das suas redes de sociabilidade. Um livro ou 

uma obra escrita mesmo que individualmente é fruto das relações e transformações sociais de um 

período. 

A vivência e contatos pessoais que um intelectual traça durante sua vida são essenciais 

para consagrá-lo como tal, assim como as instituições ao qual participa e os cargos que ocupa 

durante sua vida são definidores também. 

Quando tentamos compreender uma trajetória intelectual, segundo Dosse (2015), 

buscamos entender de que modo o grupo do qual participam se apropriam dos valores de uma 

época e os transformam, pois através do itinerário individual se consegue compreender as 

influências do coletivo. Não se pensa o indivíduo fora do coletivo, pois quem cria o coletivo são 

os indivíduos, “comunidades não pensam, só indivíduos podem pensar” (DOSSE, 2015, p. 208). 
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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo analisar a vida e a trajetória intelectual de Juca Hoffmann, 

que foi editor e proprietário do Jornal Diário dos Campos de 1930 a 1962, além de político na cidade 

de Ponta Grossa. Os autores escolhidos para dar embasamento teórico no estudo da história intelectual 

são Silva (2002), Pécaut (1990), Leclerc (2004) e Rémond (2003). Juca foi um homem bastante 

conhecido na sociedade princesina da época, tanto por seus feitos políticos quanto por seus artigos 

polêmicos no jornal. Foi um grande formador da opinião pública, por isso a relevância do tema 

escolhido para o desenvolvimento deste trabalho.  

Palavras-chave: Juca Hoffmann. Diário dos Campos. História Intelectual. 

 

ABSTRACT: This research aims to analyze the life and intellectual trajectory of Juca Hoffmann, who 

was editor and owner of Jornal Diário dos Campos from 1930 to 1962, as well as a politician in the 

city of Ponta Grossa. The authors chosen to give a theoretical basis in the study of intellectual history 

are Silva (2002), Pécaut (1990), Leclerc (2004) and Rémond (2003). Juca was a man well-known in 

the princess society of the time, both for his political achievements and for his controversial articles in 

the newspaper. He was a great educator of public opinion, for that reason the relevance of the theme 

chosen for the development of this research. 

Keywords: Juca Hoffmann. Diário dos Campos Intellectual History. 

 

INTRODUÇÃO 

É por meio da imprensa que se divulgam e se consolidam as principais representações, 

assim o jornal se torna fundamental para captar essas representações, pois “centraliza boa parte 

das opiniões e das atenções da elite intelectual, que trabalha na moldagem da cultura”. 

(GONÇALVES NETO, 2002, p. 206). Nesse sentido, é preciso ter clareza de que os jornais não 

são neutros, pois refletem as convicções dos editores, proprietários, e/ou jornalistas, e até mesmo 
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de forças políticas, e são influenciados pelas ideias dominantes de determinada época, porém 

também não podem ser descartados como objeto de estudo devido à subjetividade que o perpassa.  

Considerando a importância da postura do editor de um jornal, neste trabalho será 

realizada uma análise da trajetória intelectual de Juca Hoffmann, homem de destaque na 

sociedade princesina de Ponta Grossa – PR, durante as décadas de 1930 a 1960, período em que 

foi político, mas também editor e proprietário do Jornal Diário dos Campos. De acordo com 

Remond (2003, p. 232), a história intelectual consiste num campo histórico autônomo e aberto, 

que se situa “no cruzamento das histórias política, social e cultural”. Por isso, para explicar a 

produção intelectual partindo do contexto histórico e dos espaços de sociabilidade, Silva (2002) 

aponta que a história intelectual deve considerar as dimensões sociológica, histórica e filosófica. 

A mesma autora ainda aponta que a “história intelectual parece ter por papel fundamental o 

posicionamento das ideias, situando-as em seu contexto (intelectual e histórico) de produção” 

(SILVA, 2002, p, 12). Nesse contexto, iniciamos o trabalho apontando o contexto histórico em 

que estava inserida a cidade de Ponta Grossa no início do século XX, bem como o 

desenvolvimento da imprensa, para em seguida analisar a vida e a trajetória de Juca Hoffmann. 

 

A IMPRENSA ESCRITA EM PONTA GROSSA: UMA ANÁLISE DO JORNAL DIÁRIO 

OS CAMPOS E A TRAJETÓRIA DE UM INTELECTUAL 

Durante a década de 1930, Ponta Grossa foi marcada como ponto de passagem no interior 

do Paraná, devido ao entroncamento ferroviário. Assim, começa a abandonar o caráter rural e 

passa a se urbanizar. A localização próxima à capital do estado e a implantação da ferrovia fez 

com que a cidade se desenvolvesse rapidamente e tivesse grande influência no Estado, tanto 

político quanto economicamente. Esse desenvolvimento acelerado fez com que Ponta Grossa se 

tornasse a cidade mais importante dos Campos Gerais, papel que até então era da cidade de 

Castro. No censo de 1890 havia 4.774 habitantes em Ponta Grossa, e em 1908 ultrapassava os 

15.000. Sua economia baseava-se numa industrialização diversificada e no comércio atacadista 

(CHAVES, 2001). 

Entre os imigrantes que residiam na cidade destacam-se os poloneses, alemães, russos, 

italianos, sírios, austríacos e portugueses. A presença desses povos alterou a dinâmica da cidade, 

tanto cultural, quanto política e econômica, além ampliar o número de habitantes. Os imigrantes 

se destacaram nas atividades industriais e comerciais da cidade, o que garantiu a eles um lugar de 

destaque (CHAVES, 2001, p. 74). Fica evidente assim que a sociedade nesta década era 

complexa, marcada por diferentes ideologias e manifestações culturais, religiosas, políticas. Nesse 

contexto, “diferentes discursos eram produzidos objetivando arregimentar adeptos para as causas 
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defendidas.” (CHAVES, 2001, p.2). Assim o Diário dos Campos era um espaço de disputa e de 

representatividade da época.  

O processo de expansão da cidade foi difícil ao se considerar o relevo irregular, contudo, o 

processo de urbanização foi acelerado no início do século XX. Em 1934 existiam 5.246 prédios na 

cidade. Devido ao seu desenvolvimento econômico e cultural, tanto Ponta Grossa quanto Curitiba 

foram cidades em que esteve presente o Movimento Paranista, que tinha como objetivo 

estabelecer uma imagem positiva do Paraná, utilizando conceitos de ordem e progresso. Dentre as 

práticas culturais dos ponta-grossenses estava a ida frequente ao cinema e ao circo. Além disso, as 

praças também eram locais bem frequentados, visto que eram nesses espaços que se realizam as 

celebrações religiosas e as comemorações cívicas (CHAVES, 2001). 

Em relação à educação, o nível de escolarização dos cidadãos ponta-grossenses era similar 

ao de Curitiba, sendo então que a cidade estava dentro dos moldes daquele momento histórico. A 

cidade contava com um bom número de estabelecimentos de ensino, dentre elas escolas privadas, 

públicas, profissionalizantes e confessionais (CHAVES, 2001, p. 61) 

No que concerne ao papel da imprensa na cidade, de acordo com Pontes e Gadini (2005, p. 

6) “a vinda dos imigrantes e a instalação das estradas de ferro propiciaram o desenvolvimento da 

imprensa em Ponta Grossa”. Nesse contexto, os jornais eram utilizados por diversos grupos para 

“expressar suas idéias, vender elogios à cidade, potencializar a cultura ou criticar o poder vigente 

através das páginas impressas” (PONTES; GADINI, 2005, p. 6). Assim, a imprensa 

pontagrossense “passa a representar as mudanças de um município que se urbanizava e ganhava 

destaque no cenário político e econômico do Paraná”. (PONTES; GADINI, 2005, p. 6).  

O número de assinaturas e os anúncios não eram suficientes para manter os jornais, por 

isso era recorrente o jornalismo partidário, que contava com as verbas dos políticos para se 

manter. Esse é um dos fatores que fazia com que os jornais tivessem curta duração. O primeiro 

jornal de Ponta Grossa surgiu em 1893, denominado Campos Geraes. Em 1899, destaca-se o 

jornal Gazeta dos Campos, e depois o Jubileu Operário (1903); Luz Essênia (1905); O Pigmeu ”; 

O Commercio (1904); O Escalpello (1908), entre outros (PONTES, GADINI, 2013, p.7). Ainda 

de acordo com os mesmos autores, de 1893 a 1940 estima-se que entre revistas, jornais e folhetins 

houve 100 veículos de notícias, entre “jornais literários, humorísticos, religiosos, estudantis, 

operários, etc” (PONTES, GADINI, 2013, p.7).  

O Progresso, que depois passou a ser denominado como Diário dos Campos, que é 

considerado o primeiro jornal de Ponta Grossa, foi fundado por Jacob Holzmann, conhecido por 

isso como o fundador da imprensa de Ponta Grossa. Este é considerado oficialmente o primeiro 

jornal de Ponta Grossa, devido à vida efêmera dos jornais que circularam antes dele. O jornal teve 

dificuldades financeiras durante muito tempo, por isso “pode-se afirmar que o jornal sobreviveu 
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pelo que representava e não por lucratividade” (PONTES, GADINI, 2013, p.9). Em 1931, João 

Hoffmann (mais conhecido como Juca), adquire o jornal. O jornalismo em Ponta Grossa durante 

muito tempo foi marcado por sua relação com a política, e isso é confirmado pela trajetória de 

Hoffmann, que foi vereador, deputado e prefeito da cidade. Assim, 

O que fica claro é que existem muitas forças que perpassam o jornalismo, como a 

política, a religião, a medicina, a escola, a ordem etc. Mas, ao fazer parte do discurso 

jornalístico, estas forças se vestem de uma outra roupagem, das características 

próprias do jornal. (PONTES, GADINI, 2013, p.3) 

De acordo com Costa (2013), todo discurso é construído em um tempo e lugar histórico, 

pois quando um sujeito fala seu discurso representa o conjunto de outras vozes, num lugar social. 

Por isso, ao analisar o discurso jornalístico é preciso considerar sua situação de comunicação “já 

que nesse lugar a fala é criada por alguém, a partir de um direito reconhecido. No jornalismo, o 

discurso noticioso, que passa por verdadeiro e que veicula saber institucional, é gerador de poder” 

(COSTA, 2013, p. 35). Nesse sentido, é preciso considerar a posição do jornalista, pois sua 

posição se reflete na organização do discurso. Como entendemos que o conteúdo dos jornais 

ponta-grossenses eram marcados pelo posicionamento político de seus diretores, abordaremos a 

trajetória de Juca Hoffmann e a sua influência no Diário dos Campos durante o tempo em que 

esteve à sua frente (1930-1962).  

João Hoffmann, mais conhecido como Juca, nasceu em 1904, sendo filho de um imigrante 

russo-alemão que se destacava no comércio. Durante a infância e adolescência estudou em 

diferentes escolas cristãs. Aprendeu sozinho a ser jornalista, devido a sua excelente capacidade de 

observação e escrita, acrescentado a seus conhecimentos advindos de muita leitura. Como ainda 

não havia uma tradição universitária consolidada no Brasil, os intelectuais da época não estavam 

ligados à esse vínculo institucional e à diplomas (PÉCAUT, 1990), como ocorre no caso de Juca. 

Os anos em que Juca esteve à frente do jornal foram marcados pelo questionamento e pela 

denúncia. “Era o típico intelectual dos anos 30, engajado nas questões sociais e políticas, 

obcecado pela crítica e sem receio de expor, através de crônicas, os seus valores e opiniões” 

(BUCHOLDZ, 2007, p 81). Pécaut (1990) afirma que no período histórico de 1925 a 1940, os 

intelectuais brasileiros se preocupavam com os problemas da identidade nacional, pois o povo 

brasileiro ainda não estava constituído politicamente. Por isso, esses intelectuais tinham 

legitimidade por se tornarem “intérpretes das massas populares” (PÉCAUT, 1990, p. 14), 

contribuindo com a formação de uma cultura nacional. A legitimidade também ocorria pelo fato 

desses homens letrados possuírem um conhecimento que era valorizado por uma vasta gama da 

sociedade. Nesse sentido, o mesmo autor ainda aponta que três eram os principais perfis dos 
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intelectuais da época: os engenheiros, os advogados e os homens de cultura, em que se encaixa o 

intelectual aqui estudado. 

Juca iniciou como jornalista no Diário dos Campos, quando este ainda era propriedade de 

Elyseu Campos Mello, num momento em que o jornal passava por uma grave crise financeira. 

Isso ocorreu porque os equipamentos estavam extremamente sucateados e p número tanto de 

anúncios quanto de assinantes eram insuficientes.  Ainda tinha o agravante da quebra da bolsa de 

valores norte-americana, que levou a uma crise financeira mundial. (BUCHOLDZ, 2007, p 86). 

Nesse cenário, Elyseu vendeu o jornal porque não tinha condições de mantê-lo. Uma curiosidade 

é que Antônio Pedro Hoffmann, irmão de Juca, foi acionista do jornal alguns anos antes. 

Juca teve três filhos com Maria Augusta Hoffmann, com quem foi casado. De acordo com 

Chaves (2001, p. 47), no piso inferior do sobrado em que moravam ficava a casa comercial que 

atendia aos moradores locais com artigos finos, como alimentos, tecidos, etc. A sede do Diário 

dos Campos ficava na rua Dr. Collares, 372, sendo que a casa de Juca ficava ao lado. Por isso, o 

jornal sempre estava aberto para receber quem quer fosse, independente do horário. 

(BUCHOLDZ, 2007, p. 94-95). 

Juca era um hábil observador, que conseguia reconhecer de forma ímpar as qualidades e 

defeitos da cidade, escrevendo notícias a partir do que observava no cotidiano ponta-grossense. 

Baseava-se no seu senso de justiça, e por isso era temido por seus adversários. Sabia representar 

como ninguém a sociedade da época. “José Hoffmann, via Diário dos Campos, atuava, com 

sucesso, no campo imaginário coletivo dos ponta-grossenses”, [...] “dessa forma, o Jornal 

colaborava para fixar determinadas representações junto aos ponta-grossenses na década de 

1930”.(CHAVES, 2001, p. 3). Era um homem calmo, mas que não media esforços para defender 

seus ideais. Seus textos eram os que menos apresentavam erros e rasuras, por isso eram 

disputados pelos linotipistas. Porém, quem sempre se encarregava de seus textos era João Santana 

(BUCHOLDZ, 2007, p. 94). 

Quem o conhecia sabia identificar da porta de acesso do Diário dos Campos se ele 

estava produzindo um texto. Seu estilo de dedilhar na máquina de escrever era 

inconfundível. A agilidade com que pensava o texto seguia a mesma velocidade dos 

dedos indicadores, que comandavam sozinhos o processo de datilografia 

(BUCHOLDZ, 2007, p. 94). 

A partir de 1930, quando o jornal Juca Hoffmann comprou o jornal, o Diário dos Campos 

passou por mudanças, tornando-se parte de “um jornalismo mais comprometido com os fatos 

cotidianos, interpretado por linguagem direta, ágil, realista embora também marcadamente 

polêmica e influenciada pela opinião do proprietário” (BUCHOLDZ, 2007, p. 81). Nessa época, O 

jornal tinha de quatro a oito páginas, que traziam serviços profissionais, esportes, anúncios, 
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notícias políticas nacionais e regionais, etc. A maioria dos artigos não tinham continuidade, sendo 

notas únicas. De acordo com Costa (2013) 

O jornal é uma grande loja, com produtos diversificados, separados em estantes e 

linhas. Partindo dessa ilustração, a primeira página de jornal comporta-se, portanto, 

como uma vitrine, com amostras dos produtos do interior da loja (no jornal, o 

conteúdo das páginas internas). Motivados por essa analogia, perguntamo-nos então 

quais os critérios que transformaram aquele fato em notícia e ainda rendeu-lhe uma 

“bonita roupa” na capa? Que valores incidiram sobre o produto para que obtivesse 

tamanha visibilidade? Ou ainda, por que nenhuma amostra, mesmo discreta, foi 

apresentada sobre aquele outro fato? Estas são apenas algumas, entre tantas 

indagações recorrentes sobre o trabalho de seleção e construção das notícias 

(COSTA, 2013, p. 42) 

Juca Hoffman preocupava-se em relacionar a realidade nacional com o contexto local. Seu 

engajamento político ficava claro nas características e notícias do jornal. Nesse sentido, Juca “não 

ponderava duas ou mais versões sobre o fato. A versão mostrada era aquela que o jornalista ou 

que o diretor do jornal acreditava ser a verdadeira.” (BUCHOLDZ, 2009, p. 82-83). Quanto à 

forma gráfica do jornal, “a primeira página trazia matérias corridas, sempre com uma manchete 

que destacava um assunto da realidade local, nacional ou mesmo internacional”. (PONTES, 

GADINI, 2013, p. 12). Em Ponta Grossa, quatro repórteres eram responsáveis pelas notícias: 

Joãozinho Hoffmann, Abelardo Flores e os irmãos Rosalvo e Anésio Barros. Em diversas cidades 

do Paraná, o jornal contava com correspondentes. Além disso,  

As notícias sobre Ponta Grossa abordavam questões relativas à sociedade, aos 

esportes, às formas de lazer, às manifestações culturais, aos casos de polícia e, em 

especial, ao dia-a-dia da política local. As notícias nacionais e internacionais relatam 

fatos de guerra, economia, política, acidentes, guerras, catástrofes, etc. Quando a 

matéria de capa tratava da política nacional, a manchete vinha precedida do chapéu 

“Momento Político Nacional”. Já as matérias de esportes traziam o chapéu “Diário 

esportivo”. 

Juca buscou acompanhar a modernização da imprensa escrita no país, valorizando linhas 

editoriais como ênfase no furo jornalístico, busca de fontes seguras, entrevistas etc. Havia espaço 

no jornal para que o público leitor pudesse expor suas opiniões. Exemplo disso são as enquetes 

realizadas na década de 1930 para saber qual a opinião feminina sobre a concessão de voto às 

mulheres (BUCHOLDZ, 2007, p 87). 

A discussão exposta no Diário dos Campos a respeito da viabilidade ou não do voto 

feminino indica que a sociedade ponta-grossense dos anos 30 discutia as questões 

políticas, o civismo, o nacionalismo, os padrões e os comportamentos próprios desse 

momento histórico (CHAVES, 2001, p. 70). 

No cenário político, Juca tecia algumas críticas à Getúlio Vargas, mas apoiava tanto o 

prefeito Albary Guimarães quanto o interventor Manoel Ribas. Em época de eleição, o jornal 
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servia como suporte para a formação da opinião pública. Nessa década, o jornal recebia apoio e 

apoiava o poder municipal, “reproduzindo os atos oficiais e fazendo matérias que exaltavam 

muitos feitos do prefeito da época, o senhor Albary Guimarães ”(PONTES, GADINI, 2013, p. 

12). Era comum a visita de políticos à redação do jornal. Pécaut (1990), aponta que o Estado e os 

intelectuais estavam comprometidos mutuamente. Essa relação variava conforme cada intelectual, 

sendo que pode-se dizer que Juca estava no grupo dos que “se contentam em aventurar-se por 

conta própria em busca do Brasil autêntico, lutar para impor temas nacionais, inventar modos 

brasileiros de expressão e, havendo oportunidade, apresentar sugestões e pedidos aos governantes 

e ao seu círculo” (PÉCAUT, 1990, p. 74). 

Durante sua atuação política foi filiado a apenas dois partidos: o PSD e o PTB. Juca 

tornou-se vereador em 1947 e foi deputado estadual entre os anos 1950 a 1954. A sua campanha 

era realizada principalmente através do jornal. Em 1955 elegeu-se prefeito, em 1959 voltou a ser 

deputado e em 1962 reelegeu-se como prefeito. Durante sua carreira política, tornou-se o porta-

voz dos ferroviários, defendendo sua causa. Dentre as obras realizadas na cidade, destacam-se a 

remodelação e urbanização de Ponta Grossa, pavimentando 25 quilômetros de ruas e criando 

vários loteamentos. Além disso, foi ele quem trouxe para a cidade as faculdades de Filosofia, 

Ciências e Letras, Odontologia, Farmácia e Bioquimica, e também Direito (BUCHOLDZ, 2007, 

p. 96-97). Apesar de sua boa vontade, Juca enfrentou dificuldades financeiras em seu mandato, 

por nem sempre se curvar ao governo e não se submeter a pressões políticas. Juca utilizava um 

discurso que dava uma conotação ao jornal como o porta-voz da verdade (CHAVES, 2001, P. 38). 

Essa relação de Juca com o jornalismo e com a política retrata claramente a figura dos 

intelectuais a partir da década de 1920 que participavam diretamente das lutas políticas. Nesse 

contexto é que “o engajamento dos intelectuais não se reduz a exaltar o caráter brasileiro, nem a 

construir no papel novas instituições. Expressa-se também, em muitas ocasiões, pela filiação aos 

partidos políticos locais” (PÉCAUT, 1990, p. 57). 

O jornal era marcado pelas contradições da época e pelas diferentes formas de 

representação. Ao mesmo tempo em que as reportagens defendiam o ideário do Movimento 

Paranista, descrevendo a cidade como exemplo de civilidade, havia algumas colunas, como a 

denominada “Problemas citadinos” que traziam os problemas enfrentados pela cidade 

(BUCHOLDZ, 2007, p. 83-84). Durante a década de 1950, os repórteres do jornal eram Edemar 

Luiz Costa, Gilberto Mezzomo e Ewaldo Podolan. Os artigos sobre política eram especialmente 

escritos por Juca. O ambiente de trabalho era alegre. Juca combatia os integralistas por achar que 

eram extremistas, e os comparava aos comunistas. 

Havia no jornal alguns espaços destinados à opinião dos leitores, o que fazia com se 

criasse uma relação de harmonia entre o jornal e a opinião pública. Juca Hoffmann buscava 
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apresentar no jornal uma postura amistosa, porém quando necessário defendia firmemente seus 

ideais, como a defesa da igreja católica, da civilidade, do progresso etc. Como a sociedade da 

época era composta por uma pluralidade cultural, o jornal buscava conciliar os interesses de todos. 

Nem sempre isso era possível, então Juca deixava transparecer nas páginas do jornal as 

contradições da época. Exemplo disso ocorreu com a questão do nacionalismo e dos imigrantes. O 

jornal apoiou Vargas com a ideia do nacionalismo ao mesmo tempo em que defendeu as 

qualidades dos imigrantes (CHAVES, 2001, p. 76). Até mesmo mendigos e meretrizes recebiam 

atenção e viravam notícia nas páginas do jornal. Assim, se pode afirmar que 

José Hoffmann e o Diário dos Campos acabaram por estabelecer determinadas 

“verdades históricas” em Ponta Grossa nos momentos centrais da década de 1930, 

entre as quais podem ser destacadas: o apoio incondicional às administrações de 

Albary Guimarães, Manoel Ribas e Getúlio Vargas; a visão de Ponta Grossa como 

exemplo de cidade ideal; e principalmente as negativas imagens em torno do que 

representavam comunistas e integralistas para a sociedade. (CHAVES, 2001, p. 94) 

No que concerne à questão financeira, o Diário dos Campos passou por várias crises, 

sendo que “o minguado salário [dos funcionários] vinha mais em forma de vale do que como 

pagamento integral no final do mês” (BUCHOLDZ, 2007, p. 89). Contudo, esse problema não era 

sentido apenas pelos jornais locais. Um dos principais agravantes era o preço do papel, que tinha 

que ser importado, o que fazia com que os jornais ficassem à mercê do governo devido às 

políticas de comércio exterior. “Num período de cinco anos, de 1958 a 1963, o aumento do preço 

do papel importado para a imprensa foi de 3294%”(BUCHOLDZ, 2007, p. 109). Assim, o 

governo podia “asfixiar os jornais, retirando os subsídios, aumentando a tributação e colocando 

empecilhos para a importação” (BUCHOLDZ, 2007, p. 89). O papel utilizado pelo jornal Diário 

dos Campos era proveniente da Suécia, sendo que “se as reservas eram pequenas e o pedido 

demorasse a ser entregue, o jornal corria o risco de deixar de circular por falta de matéria-prima” 

(BUCHOLDZ, 2007, p. 90). 

Além dos salários dos jornalistas serem baixos, o ambiente de trabalho era insalubre, pois 

os trabalhadores eram expostos ao contato com chumbo e à fumaça tóxica das caldeiras, que podia 

causar diversos tipos de problemas pulmonares (BUCHOLDZ, 2007, p. 91). Apesar de todos 

esses pontos negativos, muitos trabalhadores se dedicavam com afinco à carreira. Um desses 

casos é o de João Santana, que começou a trabalhar no jornal com 14 anos e permaneceu durante 

53 anos, sendo o profissional que passou mais tempo no Diário dos Campos. Apesar de ter 

cursado apenas o primário, sua formação aconteceu dentro do jornal. Os demais funcionários 

tiravam suas dúvidas com ele, devido à sua grande experiência. “Apesar de não ter anotação na 

carteira de trabalho e receber salário apenas de linotipista, era ele quem coordenava todo o 

trabalho na oficina do Diário dos Campos” (BUCHOLDZ, 2007, p. 91). A distribuição dos jornais 
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era feita por meninos, que recebiam conforme a quantidade de jornais vendidos. Eles eram 

responsáveis por dobrar os jornais e podiam levar quantos jornais conseguissem carregar. 

As campanhas eleitorais realizadas por Juca não contavam com financiamento, sendo boa 

parte da propaganda realizada através do jornal. Em 1963, devido a problemas financeiros, Juca 

decidiu vender o jornal e investir em sua campanha política. “A venda foi oficializada no dia 7 de 

março de 1963, com um extenso texto de Juca Hoffmann na capa do Diário dos Campos, 

explicando aos leitores os motivos que o levaram a tomar tão penosa decisão” (BUCHOLDZ, 

2007, p.112). Mesmo com a venda, a presença de Juca no jornal era constante. 

Mais tarde, Juca renunciou ao cargo de prefeito devido às pressões sofridas nos anos 

iniciais da ditadura militar (CHAVES, 2001, p. 46), o que fez com que ficasse abatido. “O político 

atuante e o jornalista combativo foram calados por meio das circunstâncias políticas” 

(BUCHOLDZ, 2007, p. 116). Em março de 1969, Juca morreu de infarto fulminante. Milhares de 

pessoas foram ao velório. Juca gastou com o jornal e a política até uma herança que tinha 

recebido, por isso amigos e familiares tiveram que ajudar a pagar seu funeral. 

Assim como Getúlio Vargas, Juca Hoffmann aproveitou a imprensa para projetar-se 

politicamente e ganhar a opinião pública. Para isso, “adotava o tom popularesco de ‘eu e o 

operariado’, ‘eu e os trabalhadores’, ‘eu e o homem simples’, buscando sempre se aproximar dos 

segmentos mais populares da sociedade ponta-grossense” (CHAVES, 2001, p. 50-51). Contudo 

essa aproximação às camadas populares fez com que ganhasse a antipatia da elite ponta-

grossense. Ele podia ser considerado como um defensor do liberalismo. Seus artigos abrangiam 

temas variados, como filosofia, economia, e política, com especial destaque ao cotidiano local. 

Enquanto esteve à frente do jornal, dentre tantas bandeiras defendidas por Juca, via Diário dos 

Campos, está a causa dos professores que lutavam por melhores salários. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Juca Hoffmann foi uma figura de destaque nos Campos Gerais, um homem público que 

marcou época tanto como político quanto como formador da opinião pública. Foi um homem de 

sua época, marcado pelas contradições da sociedade em que viveu, mas também soube pensar 

diferente. Por isso, sua trajetória intelectual é interessante, pois como aponta Silva (2002, p. 25), 

“a história intelectual, na verdade, valoriza a ideia de mutação. De ruptura, de inovação”. Nas 

palavras de Leclerc (2004, p. 11), Juca pertenceu ao “topo” da sociedade, e mesmo não fazendo 

parte da classe dominante manteve-se próximo do poder político e econômico. Ainda nas palavras 

do mesmo autor, foi uma “personalidade” da vida pública. Foi um homem da mídia, fazedor de 

discursos, profissional “da palavra falada e escrita, da introspecção, da análise, do exercício da 
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inteligência” (LECLERC, 2004, p. 12). Fez parte da camada da sociedade que é responsável pela 

garantia da identidade cultural, buscando conservar os valores coletivos.  

Característica própria de Juca era ser questionador e curioso, crítico e investigador. Foi 

intelectual por se recusar a desempenhar o papel social a ele destinado sem questionar. Sua 

produção intelectual consistiu nos artigos publicados pelo Diário dos Campos que tinha forte 

influência nas representações da sociedade local. Só se tornou um intelectual porque um grande 

grupo partilhou de suas ideias e porque tantas outras pessoas, mesmo discordando de seu 

posicionamento, deram visibilidade a ele, afinal “os intelectuais tem necessidade de grupo para 

existir” (LECLERC, 2004, p. 23). Além de ser difusor de ideologias, foi também criador. Mais do 

que pelas elites, interessou-se pelas classes populares, e defendeu causas como a dos ferroviários e 

dos professores. Por isso, foi tão querido pelas pessoas que o rodeavam e marcou época, sendo um 

personagem importante da história de Ponta Grossa. 
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RESUMO: Neste trabalho traço algumas considerações acercado espaço aberto às discussões 

relacionadas às mulheres, ao feminismo eàs abordagens interseccionaisno jornal Lampião da Esquina, 

jornal alternativo que circulou na imprensa brasileira durante aditadura militar. Procurei selecionar 

recortes específicos para este artigo visto que Lampião (r)existiu durante três anos (1978-1981) e trago 

para a análise a edição de número 11, publicada em abril de 1979.A temática central do número refere-

se às mulheres e às lutas travadas por elas naquele momento histórico, principalmente pelo 

reconhecimento das diferenças existentes dentro da categoria mulher. Entendendo quetrata-se de um 

movimento plural, diverso, com divisões e pautas políticas distintas, ou seja, trata-se de mulheres 

atravessadas por outros marcadores como etnia, condição social e orientação sexual, buscona “questão 

da diferença” pontuar a importância que teve Lampião em um período político conservador e 

excludente.  

 

Palavras-chave: Lampião da Esquina; Ditadura militar; Mulheres; Interseccionalidade; 

 

ABSTRACT: In this paper I make some considerations about the space open to discussions related to 

women, feminism and intersectional approaches in the Lampião da Esquina newspaper, an alternative 

newspaper circulated in the Brazilian press during the military dictatorship. I have tried to select 

specific parts for this article since Lampião (r)existed for three years (1978-1981) and I bring to the 

analysis the edition number 11, published in April 1979. The central theme of the issue refers to 

women and to the struggles fought by them in that historical moment, mainly by the recognition of the 

existing differences within the woman category. Understanding that this is a plural, diverse movement 

with distinct political divisions and patterns, that is to say they are women with different markers such 

as ethnicity, social conditions and sexual orientation, I seek in the “question of difference” to 

punctuate the importance which had Lampião in a conservative and excluding political period. 

Keywords: Lampião da Esquina; Militarydictatorship; Women; Intersectionality; 

 

Para apresentar análises de números específicos de jornais sempre se faz necessária uma 

breve apresentação dosmesmos para que possamos compreender as relações que ele busca tecer 

com o público leitor e as pautas políticas que os direcionam. Em 1978, um grupo de intelectuais 

lançou o periódico que ficou conhecido como o primeiro jornal homossexual do país. Lampião da 

Esquina ousou e desde o início deixou evidente quais temáticas adotaria para compor suas 

páginas. O periódico “foi o primeiro, em nível nacional, a abordar a questão da sexualidade, e 
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principalmente da homossexualidade, além de lutar contra a repressão e o preconceito fortemente 

recrudescidos durante a ditadura militar.” (RODRIGUES, 2015, p. 90).  

Declarando-se homossexual desde seu início, Lampião enfrentou a moral conservadora e 

punitiva do período ao abordar questões que se distanciavam dos debates públicos devido à 

censura e ao controle ainda forte exercido pelo Estado em todos os cenários. Rodrigues (2015) 

afirma que o Lampião iluminou becos e esquinas escuras quando tratou de bichas, gays, 

entendidos, viados, homossexuais, travestis, negros, mulheres, feministas, ecologistas etc. Para o 

autor, o jornal buscou muito mais uma identificação com aquele que lê do que afirmar uma 

identidade monolítica. Inserido dentro da chamada imprensa alternativa ou imprensa nanica, como 

também era chamada, Lampião trouxe para o leitor debates totalmente polêmicos e que não eram 

comuns na circulação jornalística da época, mas totalmente necessários, pois representavam parte 

da população engajada na luta pela aceitação de identidades e contra as formas de discriminação e 

preconceitos arraigadas culturalmente. 

Em suas páginas, a maioria dos assuntos abordados estavam ligados ao “gênero 

dissidente”, ou seja, aquele cujo comportamento não condiz com o padrão heteronormativo – 

trouxe importantes discussões acerca de gays, lésbicas e travestis, mas também deu vazão à voz 

de outros grupos minoritários que estavam em plena efervescência social, cultural e política na 

luta pela questão democrática. É a partir do espaço aberto para além da homossexualidade e 

travestilidade que escolho a edição de número onze do impresso para analisar sua reportagem 

maior cuja capa convida à leitura a partir da chamada “LESBIANISMO, MACHISMO, ABORTO 

E DISCRIMINAÇÃO: SÃO AS MULHERES FAZENDO POLÍTICA”. Na seção Reportagem 

desse númeroo jornal tratou de dissertar sobre as reivindicações femininas e feministas que 

aconteceram naquele mês, abrindo debate acerca do que conhecemos hoje por interseccionalidade. 

Ou seja, interseccionalidade entendida como os marcadores identitários que atravessam um 

mesmo sujeito: etnia, orientação sexual, condição social ou questões geracionais, por exemplo, 

que são categorias que acabam por diferenciá-los de forma mais privilegiada ou excludente 

mesmo que pertençam ao mesmo gênero. Embora não há nenhuma menção desse conceito 

expresso no jornal, é válido conhecê-lo como uma categoria de análise e buscar, a partir dele, o 

que é possível identificar de interseccional na escrita do texto. 

Djamila Ribeiro, fazendo considerações acerca do feminismo negro, aponta para a 

necessidade de haver dentro do movimento feminista um olhar interseccional. Segundo ela, é um 

exercício “fundamental para que fujamos de análises simplistas ou para se romper com essa 

tentação de universalidade que exclui.” (RIBEIRO, 2015). Hoje os estudos sobre 

interseccionalidade estão presentes em grande parte dos trabalhos acadêmicos e guiam pautas de 

movimentos sociais no Brasil, porém, pensar essas discussões nos anos de 1970  no Brasil é ainda 
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muito prematuro, o que comprova a ousadia de Lampião e seus colaboradores(as) em olhar o 

outro e escrever sobre ele a partir de suas identidades múltiplas e divergentes entre si, analisando 

sujeitos “constituídos mediante normas que, quando repetidas, produzem e deslocam os termos 

por meio dos quais os sujeitos são reconhecidos.” (BUTLER, 2015, p. 17). Escrevo isso, porque a 

matéria presente nesta edição questiona o lugar das mulheres não burguesas dentro das reuniões 

de mulheres ocorridas no período. 

Referindo-se ao Encontro Nacional de Mulheres, ocorrido no dia 08 de março daquele 

ano, no Centro Cultural Cândido Mendes em Ipanema, o editor Francisco Bittencourt coloca os 

“diferentes discursos” proferidos: 

Um universo rico de contradições, é certo, mas também algo hesitante e cheio de 

tabus. Como se viu, o tema mulher negra ouriçou ponderável e articulado segmento. 

[...] Sobre prostituição não se fez uma única referência e em lesbianismo 

naturalmente não se tocou. Eram temas tacitamente proibidos. [...] Insisti em saber 

onde estavam as prostitutas, as empregadas domésticas, as faveladas, as mais 

oprimidas, o lumpemproletariado enfim das mulheres. As respostas foram evasivas: 

as prostitutas não tinham sido contratadas, as empregadas domésticas não tinham 

querido vir e duas faveladas apareceram, mas logo foram embora. Mulheres negras 

vi apenas três. E as lésbicas? [...] A que conclusão chegar diante de tal quadro? Que 

se tratou de uma reunião da alta classe média aliada a algumas representantes da 

classe operária, ou seja, um microcosmo do pacto social brasileiro em evolução 

nesse momento. (LAMPIÃO DA ESQUINA, 1979, p. 09). 

Na sequência da matéria, ainda na mesma página, o jornal aponta algumas opiniões de 

mulheres sobre o encontro, em específico, e sobre o movimento feminista, em geral. Branca 

Moreira Alves afirma a necessidade de uma autocrítica dentro do movimento para que as decisões 

não sejam tomadas de maneira hierarquizada, o que configura uma prática machista. 

HeloneidaSturdat reforça o reconhecimento do pluralismo dentro do movimento, visto que “não 

há mulher, mas mulheres, assim como não há feminismo, mas feminismos.” (LAMPIÃO DA 

ESQUINA, 1979, p. 10) 

Joana Maria Pedro (2005) em seu texto Traduzindo o debate: o uso da categoria gênero 

na pesquisa histórica, mostrando o percurso das reivindicações feministas ao logo do século XX, 

explica o uso da categoria “mulheres” em substituição à “mulher”, visto que a pauta de 

reivindicações de umas não corresponde à pauta de reivindicações de outras e a identidade de 

sexo não é suficiente para juntá-las na mesma luta. Como já citado aqui, esse debate nos soa como 

parte fundamental da metodologia de pesquisa na atualidade, mas no período histórico em que o 

jornal trouxe a discussão, ainda era um tema tabu. 

Nesta edição, ainda foram escritas as estatísticas que configuraram o encontro com 347 

participantes. Seleciono alguns números porque considero importante: 73% possuíam nível de 

instrução superior; 53% não tinham filhos; 24% tinham entre 26 e 30 anos; 20% entre 21 e 25 
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anos e 17% entre 31 e 35 anos. Aqui, uma situação é bastante curiosa. Mesmo sendo maioria o 

número de mulheres sem filhos, a principal reivindicação feita através de voto foi a criação de 

creches em fábricas, bairros e comunidades, o que, nos direciona a indicar que está diretamente 

relacionado com a inserção dessas mulheres – ou o desejo de inserção – no mercado de trabalho, 

mostrando uma preocupação com as trabalhadoras mães. Elas também pedem salários iguais aos 

homens para as mesmas funções desempenhadas. Outras duas reivindicações revelam a 

preocupação que as mulheres presentes demonstraram com o momento político vivido e a ação 

feminina possível dentro do mesmo: elas pedem “luta pela democracia” e “uma estratégia para o 

movimento feminista.” (LAMPIÃO DA ESQUINA, 1979, p. 10). 

Dentro de uma análise histórica, quando nos debruçamos sobre sujeitos em luta social e 

política, também é necessário compreender o contexto em que o objeto de estudo, sejam as 

personagens em si ou os meios pelos quais estão sendo representadas, está localizado temporal e 

espacialmente. Michel Foucault pontua que 

o importante é que a história não considera um elemento sem definir a série da qual 

ele faz parte, sem especificar o modo de análise da qual esta depende, sem procurar 

conhecer a regularidade dos fenômenos e os limites de probabilidade de sua 

emergência, sem interrogar-se sobre as variações, as inflexões e a configuração da 

curva, sem querer determinar as condições das quais dependem. (FOUCAULT, 

2014, p. 53). 

Referindo-se às minorias políticas: mulheres, negros, indígenas, etc – e aqui um olhar 

interseccional é imprescindível– Napolitano (2001) situa estas personagens e suas lutas dentro de 

uma cultura alternativa e independente que busca novos espaços e formas de participação política. 

Ainda,para o historiador, os estudos a respeito desses grupos não podem negar a importância da 

visão estrutural ou institucional dos acontecimentos, mas enfatizar um outro aspecto: o 

protagonismo dos sujeitos e suas reivindicações próprias. (NAPOLITANO, 2006). Nesse sentido, 

cabe destacar que, embora as mulheres estejam colocadas em uma relação de poder que as 

classifica como “incapazes” de mobilizarem-se em relação à política, durante a ditadura militar 

houve enorme participação feminina na luta pela redemocratização. Fosse em passeatas, 

movimentos estudantis, movimentos de guerrilha que acreditavam na luta armada como forma de 

derrubar o regime ou em movimentos feministas de maneira geral, as mulheres ocuparam espaços 

importantes no cenário político, social e cultural brasileiro: “além de clamarem por liberdade e 

justiça social, buscavam redimensionar o papel da mulher na sociedade.” (JOFFILY, 2016, p. 93). 

Seguindo a reportagem, o jornal traça um perfil da “feminista brasileira” ao apresentar o 

depoimento de uma mulher que assina o texto apenas com as iniciais FB. Nesse espaço, é 

mostrado como uma mulher “branca” e “burguesa” sofre com as imposições do patriarcado, como 
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ela adquire essa percepção de sujeito subjugado e as formas que encontra para quebrar com o 

domínio masculino. Diz ela: 

(...) a mãe autoritária, o pai autocrático, o irmão desinteressado, o marido utilitário, 

os filhos possessivos. Todos cobrando de mim comportamentos de vida diferentes. 

Eu não era ninguém, ou melhor, apenas um objeto usado de acordo com os 

interesses de uns e outros. Tinha de esperar que minha mãe me passasse o centro do 

poder doméstico, da repressão caseira. Felicidade, liberdade, prazer: palavras 

desconhecidas do vocabulário feminino familiar. (...) Compreendi que a mulher, na 

ideologia burguesa, é antes esvaziada de qualquer especificidade para depois receber 

as rédeas da casa. A “rainha do lar”. Essa é a convenção mais hipócrita já criada pela 

sociedade. No universo burguês a mulher não passa de um túmulo caiado onde o 

homem deposita todas as suas frustrações das competições masculinas e, em 

momentos de distração, também seu sêmen. (LAMPIÃO DA ESQUINA, 1979, p. 

10). 

Interessante nesse texto, em especial no trecho selecionado, é a notoriedade ao adjetivo 

“burguês”. Está retratando a opressão a um segmento de mulheres e, aqui não cabe hierarquizar 

violência e suas consequências, mas me parece que o jornal quis mostrar a pluralidade de sujeitos 

existentes dentro do universo feminino e que as formas de discriminação ultrapassam a categoria 

gênero, como explica Djamila Ribeiro. Para a filósofa brasileira, é impossível pensar em um 

feminismo que não seja plural e que não compreenda as especificidades que caracterizam as 

mulheres – no plural –, visto que  

essa perspectiva de que todas as mulheres sofrem igualmente é desumana, porque 

essa universalização da categoria mulheres foi feita tendo como base uma mulher 

branca, heterossexual e de classe média. O racismo cria uma hierarquia de gêneros e 

ao dizer que todas sofremos iguais, quando sabemos que não, perpetuamos essa 

representação que deixa de fora muitas mulheres e cria uma hierarquia de vidas; 

escolhe quais vidas devem ser representadas e consequentemente salvas. (RIBEIRO, 

2015). 

 

Mais quatro títulos acompanham a reportagem extensa que pauta o feminino e o 

feminismo como temas centrais. São eles: “Em vez de praia, discussão” de Leila Miccolis; 

“Quando o machismo fica no porão” de João Silvério Trevisan; “Nós mulheres e nosso corpo” de 

Maria Luiza Heilborn, “Paulistas elegem o objetivo da luta” de Inês Catilho e “Mulher negra: um 

retrato” de Lélia Gonzalez. 

São reportagens que versam sobre o Encontro Nacional de Mulheres ocorrido naquele 

mês e que geraram discussões e controvérsias no movimento feminista de maneira geral. Todas 

elas trazem considerações importantes a respeito da temática, porém, vou me ater ao último texto 

por considerar que ele nos convida a ter um olhar especial diante das pluralidades.  Olivia 

Joffily(2016), ao falar das premissas da ética no trabalho historiográfico, cita Safiotti (1969) que, 

segundo a autora, introduziu no Brasil o conceito de “discriminação da mulher” entrelaçado à 
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exploração de classe e à discriminação racial. Não se pode falar de opressão à mulher dissociada 

dos outros marcadores que a caracterizam enquanto sujeito, nesse caso, a concepção de identidade 

“mulher e negra”. 

O substantivo “retrato” presente no título demonstra o que a escritora do texto pretendeu 

abordar. Traça, literalmente, o retrato de uma mulher negra e pobre e suas lutas em meio à 

desigualdade. Apesar de tudo que está escrito ser de suma importância para a compreensão da 

vida retratada, em alguns trechos é possível perceber as categorias “classe”, “raça” e “gênero”. 

Joan Scott (1995) coloca o entendimento de que “as desigualdades de poder estão organizadas 

segundo, no mínimo, estes três eixos.”  

O(a) autor(a) inicia o texto no jornal com a seguinte narrativa: 

Veio de Minas (para o Rio de Janeiro) ainda menina. Veio com a mãe e os irmãos. 

Seu pai? Ficara por lá mesmo, com a esposa legal e os filhos idem. (...) Cidade 

grande, onde a gente pode ganhar dinheiro e viver bem. Assim dissera sua mãe, 

cansada de trabalhar na fazenda e cansada daquele homem que lhe fizera três filhos, 

mas que nunca vivera com ela na mesma casa. Mas como chamar de casa aquilo 

onde moravam? (...) a menina já estava com dez anos, ficando mocinha. Muito 

trabalhadeira, sabe? Daquele tamainho, ela trepava num banquinho pra mexer doces 

naqueles taxos grandes, na cozinha da fazenda. Desde cedo já sabia lavar, passar, 

cozinhar e varrer o terreiro que nem um brinco. (...) Escola não. Era muito longe. 

(...) e mesmo o trabalho na roça, na cozinha da fazenda, as miudezas pra fazer em 

casa não deixavam não. (LAMPIÃO DA ESQUINA, 1979, p. 12). 

Realidade brasileira, a localização geográfica determina condições de vida assimétricas. 

Pessoas pobres que vivem em zonas rurais, geralmente têm menos acesso a direitos básicos como 

educação, saúde, cultura e lazer. Quando nessas pessoas atravessam outros marcadores, no caso, 

gênero e raça, essas assimetrias despontam. E, aqui, cabe destacar o imaginário construído acerca 

das mulheres negras. Hooks (1995, p. 468) aponta que “o sexismo e o racismo, atuando juntos, 

perpetuam uma iconografia de representação da negra que imprime na consciência cultural 

coletiva a de que ela está neste planeta principalmente para servir aos outros.” A menina – 

personagem traçada no texto – não poderia estudar porque há culturalmente imposta a necessidade 

de trabalhar desde cedo para ajudar no sustento da família. O jornal, na mesma reportagem, 

mesmo que de maneira não direta, diferenciou essa realidade daquela vivenciada pela menina 

burguesa, onde a preocupação desta, segundo o texto, é a de romper com o patriarcado exercido 

pelo pai no seio da família e o trabalho não é uma obrigação, mas uma conquista. 

Na sequência é relatada a chegada dessa menina no Rio de Janeiro, a habitação no alto 

de uma favela e o confronto com as investidas policiais nessas localidades: “triste foi quando 

houve aquele tiroteio e mataram o filho da vizinha ali em cima. Só tinha dezoito anos. (...) Coitada 

da mãe, tanto sacrifício pra nada.” (p. 12). Sobre fatos como esse Djamila Ribeiro escreve: 
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Em relação à violência policial, inegavelmente os jovens negros são mais atingidos. 

O que também atinge mulheres negras. São mães perdendo filhos, irmãs perdendo 

irmãos, filhas perdendo pais. Violência não letal às mulheres negras que se vêem 

sozinhas para cuidar das famílias. Na verdade, a construção de feminilidade das 

mulheres negras é diferente da das mulheres brancas. Mulheres negras não foram 

aquelas que ficavam em casa enquanto o marido trabalhava: desde o pós-abolição, 

em sua maioria, são aquelas responsáveis por suas famílias. (RIBEIRO, 2015). 

As características da vida das mulheres pobres e negras são mostradas detalhadamente 

nesse texto. O “prazer” que a menina sente ao residir no trabalho na “mansão” da madame e a 

visita que precisa fazer ao barraco da família durante seu dia de folga – apenas uma vez no mês – 

confrontam mundos desiguais permeados por relações de poder. Relações responsáveis pela 

demissão. O irmão mais moço da madame tentou agarrá-la. “Não conseguia entender porque a 

madame ficou tão zangada com ela. Que foi que fizera demais para ser chamada de assanhada?” 

(LAMPIÃO DA ESQUINA, 1979, p. 12). 

Uma sucessão de fatos na vida da jovem negra vai se desenhando ao longo da escrita  

contemplando narração e testemunho. Gravidez na adolescência, trabalhos pesados e 

desvalorizados, alcoolismo e morte decorrente do mesmo no seio familiar, violência doméstica 

etc. Todas essas vivências podem acontecer com qualquer sujeito, mas a condição mulher-negra-

pobre praticamente determina que as violências citadas sejam regra. Referindo-se ao atendimento 

médico, ela diz: “aquela gente lá já não trata a gente muito direito, não, sabe? Trata que nem 

cachorro. Só porque a gente é preto e pobre.” (p. 12). 

O texto encerra em uma poética triste, lançando luz sobre as desigualdades existentes 

dentro de uma mesma categoria: a mulher.  

E, sentada na porta do barraco, continuou mergulhada naqueles pensamentos 

perguntando pelo por que de tantas coisas. Quem a visse de longe talvez se 

perguntasse sobre o que aquela figura trágica lembraria. E a resposta não era difícil 

de ser encontrada a mulher-sentada-naquela-porta-do-barraco era a própria Solidão. 

(LAMPIÃO DA ESQUINA, 1979, p. 12) 

Apresentada essa sessão, cabe ressaltar que é importante compreender e reconhecer a 

evoluçãopositiva que Lampião da Esquina mostrou no decorrer do tempo e a alteridade praticada 

pelo conselho editorial com grupos que estavam dentro de um sistema machista e autoritário e 

sofriam com os discursos e práticas excludentes provenientes da sociedade em consonância com o 

Estado. Exemplo disso já pode ser notado nas primeiras edições do veículo. Na edição de número 

zero Aguinaldo Silva, um dos fundadores e editor influente do jornal, escreve uma nota 

explicando-se às mulheres:  

A ausência de mulheres em LAMPIÃO não é, fique bem explicado, por culpa do seu 

conselho editorial; convites não faltaram, todos recusados, mas nossas colunas 

continuam à disposição. Uma das questões que este jornal pretende levantar é a do 
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feminismo e, pelo menos quanto a este tema específico, as mulheres homossexuais 

não podem se furtar; no caso das mulheres, a discriminação é bem mais complexa e 

independe de suas preferências sexuais. (LAMPIÃO DA ESQUINA, n. 0, p. 05) 

Já na edição de número 1, a seção “Opinião” traz o texto intitulado “Nossas gaiolas 

comuns” que é assinado pelo nome “Mariza”, indicando apenas que se trata de uma colaboradora 

mulher. Apontando as relações díspares existentes entre os sexos, a autora defende uma 

autodefinição clara dos sujeitos que se sentem pertencidos a uma categoria específica para que se 

possa combater as dominações entre os mesmos. Porém, segundo ela, 

isto não significa um isolamento das várias categorias ou grupos fechados em si 

mesmos em busca apenas de sua identidade sexual (nesta sociedade nossas 

identidades são múltiplas), mas sim uma reflexão prévia a qualquer discussão mais 

geral, única maneira de reconhecer claramente seus objetivos e interesses e que 

papel eles podem desempenhar, ou desempenham, na luta mais ampla pela 

igualdade social. (LAMPIÃO DA ESQUINA, n. 1, p. 02) 

Apesar da negativa expressa na edição de número zero, as mulheres passaram a ocupar 

várias páginas do jornal, em reportagens, entrevistas, denúncias etc. Em muitas destas 

participações, estão colocadas em capa como chamadas principais – caso esse da edição de nº 11 – 

ou em textos longos no interior do periódico. Identificar as considerações focadas na questão da 

mulher é pertinente para entender a empatia e o espaço de fala cedido a esses sujeitos. Mais 

importante ainda, são as aberturas de espaço ao debate sobre a diversidade feminina e as lutas 

necessariamente travadas por cada grupo de acordo com suas experiências próprias e distintas.  

Lampião da Esquina foi fundamental na representação de identidades que não se 

enxergavam como sujeitos ativos e merecedores de destaque dentro de outros meios de 

comunicação. Para Kathryn Woodward “a representação inclui as práticas de significação e os 

sistemas simbólicos por meio dos quais os significados são produzidos, posicionando-nos como 

sujeitos.” (2000, p. 17). Assim, os sujeitos excluídos socialmente puderam identificar-se em 

Lampião e tiveram suas demandas e lutas políticas protagonizando um jornal que circulou o país 

em tempos difíceis. Embora possa haver críticas ao jornal, principalmente referindo-se ao status 

social que ocupavam os editores, é preciso compreendê-lo como um objeto de seu próprio tempo e 

que, mesmo com falhas, trouxe ao público assuntos desconhecidos e debates imprescindíveis para 

o entendimento da diferença e a necessidade de respeitá-la. 
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RESUMO: O reinado do monarca francês, Filipe Augusto (1180-1213), é considerado por parte da 

historiografia francesa como um reinado que se tornou referencia para os reis (da dinastia capetíngia) 

que o sucederam. A visão de um monarca que obteve exito esta atrelada ao estabelecimento da 

monarquia feudal no reinado de Filipe Augusto: além disso, nos seus dias a monarquia francesa fez 

frente às outras casas senhoriais rivais, como por exemplo, o duque de Borgonha. Por mais que a 

preeminência de Felipe Augusto na França deva ser relativizada, é preciso destacar o fato de seu 

reinado ter se tornado uma referência. Sendo assim, buscamos nesse trabalho apresentar quais foram 

os elementos que tornaram o monarca francês um exemplo para os próximos reis da sua dinastia. Para 

tal fim, utilizaremos como fonte a obra do cronista de Filipe Augusto, Rigord, intitulada “La vie de 

Philippe II Auguste”. Pretendemos dialogar, principalmente com o artigo “Philippe Auguste. Un roi de 

la fis des temps” de Jerzy Pysiak: e com o livro de John Baldwin, “The Government of Philip 

Augustus” 

 

PALAVRAS-CHAVE:  Felipe  Augusto;  monarquia;  França 

 

ABSTRACT: The reign of Philip Augustus (1180 to 1223) is considered by French historiography as 

a referential reign to the next kings from the House of Capet. The success of monarchy is linked to the 

feudal monarchy established by Philip Augustus’ reign. Moreover the French monarchy fought the 

rival feudal lords at his days, e.g. the Duke of Burgundy. Even with the relativism of Philip Augustus’ 

preeminence, his reign became a reference. Thus, we presented the elements that turned the French 

monarch into an example for the next kings of his dynasty. For that purpose, we used as source the 

work “La vie de Philippe II Auguste” by the chronicler of Philip Augustus. We want to connect with 

the article “Philippe Auguste. Un roi de la fis des temps” by Jerzy Pysiak and the book “The 

Government of Philip Augustus” by John Baldwin. 

 

Keywords: Philip Augustus; monarchy, France 

 

INTRODUÇÃO  

Filipe II (1165-1223) conhecido também como Filipe Augusto (sétimo da dinastia 

capetíngia) reinou sobre a França no período de 1180-1223. Alguns historiadores consideram que 

ele foi “dotado das mais excelentes qualidades de rei” (STERNFELD, 1935, p.45); ou como 

aquele que tinha uma grande preocupação com a eficácia de seu governo, chegando a compará-lo 

com um chefe de estado contemporâneo (PYSIAK, 2002, p.1166). Filipe II também é considerado 

como o progenitor do estado francês e também como responsável pela ascensão da dinastia 
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capetíngia como monarquia cristã dominante na Europa Ocidental durante a Idade Média (NOEL, 

2017, p.1).  

Acreditamos que essa imagem de governador eficiente que alguns historiadores 

compartilham, é consequência de alguns elementos que os cronistas132 colocaram em seus 

escritos. Felipe Augusto (como todos os monarcas da Idade Méida) carecia de legitimidade133 para 

governar. Visto que não bastava estar no trono para que tivesse legitimidade, era necessário que 

bases de sua legitimidade fossem tecidas ao longo de seu reinado. Existiam algumas maneiras de 

um monarca obter legitimidade na Idade Média: pertencimento a uma dinastia, ou a realização de 

algum ato eficiente no campo de batalha, ou até mesmo a alusão de uma escolha divina 

(FERNANDES, 2018, p. 103). De qualquer modo, se fazia necessário essa formulação de uma 

base de legitimidade para o reinado de um determinado rei.  

Entendemos que um dos modos que essa base de legitimidade foi tecida, 

especificamente, no reinado de Felipe Augusto foi através das crônicas régias escritas por Rigord 

e Guilherme, o Bretão. Essas crônicas serviram como um instrumento de propaganda real 

ajudando a tecer legitimidade para o monarca. Portanto, essas crônicas serviram como um recurso 

muito eficaz nos séculos XII e XIII na França. Elas ofereceram legitimidade à dinastia capetíngia, 

e no caso de Filipe Augusto, legitimaram sua expansão política e militar (AURELI, 2014, p.329).  

Nesse texto buscaremos apontar alguns elementos utilizados pelos cronistas para 

construírem essa imagem de um rei que obteve êxito e como esses elementos geraram 

legitimidade para o reinado de Filipe II. Selecionamos três elementos legitimadores. O primeiro é 

o próprio nascimento de Filipe Augusto, que é descrito com uma carga mística e ata mesmo 

messiânica; tentaremos demonstrar que houve uma construção em torno de seu nascimento, na 

qual foi evocada uma suposta escolha divina para uma missão especial designada por Deus. O 

segundo elemento legitimador é a imagem de um monarca “muito cristão” e defensor da Santa Fé 

que foi idealizada em torno dele. Por ultimo falaremos sobre as suas conquistas militares e a 

expansão territorial que ele proporcionou.  

 

                                                   
132 Neste texto optamos por dar preferência para duas crônicas régias. A obra “La Vie de Philippe II Auguste” 

de Maître Rigord, um cronista real que nasceu no Languedoc.  Ele registrou a vida de Filipe até o ano de sua 

morte, em 1207 (dezesseis anos antes da morte de Filipe). É valido destacar que ele dedicou esta obra ao príncipe 

Luís VIII, filho de Filipe Augusto. A segunda é a obra de Guilherme, o Bretão, “La Philippide”, que é uma 

ampliação da obra de Rigord, mas com um caráter poético. Escolhemos essas duas crônicas pois entendemos que 

ambas serviram de propaganda de uma  ideologia real.   

133 Com legitimidade, queremos nos referir a um conjunto de formulações ou concepções teóricas que estão 

baseados em termos e argumentos jurídicos (FERNANDES, 2018, p. 106). Essa legitimidade podia se dar de 

diversas formas: sanguínea (no caso de Filipe Augusto uma dinastia), um ato heróico no campo de batalha ou por 

escolha divina.    
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NASCIMENTO DE FILIPE AUGUSTO  

Existem várias razões pelas quais o nascimento de Filipe Augusto está aqui relacionado 

como um dos elementos legitimadores do monarca francês. A primeira pode ser verificada no fato 

que Filipe Augusto era o sétimo homem de uma dinastia; e de uma dinastia em particular, a 

capetíngia. De acordo com Duby, a dinastia de Hugo Capeto é a mais “solidamente unida” 

(DUBY, 1993, p.40) quando comparada com as outras dinastias do século XII e XIII134. Isso 

trazia um peso que legitimava Filipe Augusto como rei da França, afinal ele pertencia a uma 

linhagem que já estava no seu sétimo sucessor; como buscaremos demonstrar esse fato ganhou 

contornos de uma intervenção divina.  

Luis VII, pai de Filipe Augusto, já estava na terceira esposa, Adélia de Champanhe, e 

ainda não tinha conseguido ter filhos, isso era uma ameaça para (até aqui bem sucedida) dinastia 

capetíngia. Até que finalmente Filipe Augusto nasceu em 1165, colocando fim na ameaça que 

rondava a dinastia. 

Além dessa ameaça, havia uma profecia que exerceu alguma influência considerável  

nesse contexto. Trata-se de uma profecia que foi entregue a Hugo Capeto. Nessa profecia foi-lhe 

dito que sua dinastia teria sete reis. Portanto, o ultimo rei seria justamente Filipe Augusto. Então 

foi se desenhando uma crença de que essa profecia não se tratava apenas do fim da dinastia 

capetíngia, mas do fim de todo o mundo. Criou-se uma expectativa de que Filipe seria o ultimo rei 

francês antes da segunda vinda de Cristo. Portanto de que a dinastia capetíngia reinaria até o fim 

dos tempos (PYSIAK, 2002, p.1185).  Então se passou a conceber uma ideia de que ele seria o 

“Rei do fim do mundo”; e por conseqüência, aos olhos dos intelectuais da época, como um rei 

escolhido por Deus para realizar uma missão particular no mundo cristão (PYSIAK, 2002, p.76). 

Por essa causa o nascimento de Filipe foi retratado pelos cronistas como uma 

recompensa divina pela vida piedosa de Luís VII e por suas repetidas orações. Além disso, o seu 

nascimento foi tratado como um milagre visto como uma dádiva de Maria, visto que ele nasceu no 

dia festa da Ascensão. Passando a ser chamado pelo seu pai de Dieudonné, ou o Dom de Deus 

(NOEL, 2017, p.60) 

A partir desses fatos é possível percebermos como os cronistas, ao tratar de seu 

nascimento, buscaram enfatizar os desígnios divinos presentes em seu nascimento. A primeira 

proa disso é uma suposta visão que Luís VII teve a seu respeito. Essa visão ajudou a fomentar 

diversas teorias de que seu Felipe estava destinado a um reinado prospero. O cronista Rigord 

descreve da seguinte forma: 

                                                   
134 Podemos perceber a importância que a dinastia capetíngia tinha nesse contexto pelo número de crônicas que 

foram escritas a favor da dinastia de Hugo Capeto (NOEL, 2017, p.12).   
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Le roi Louis, avant la naissance du jeune prince, eut cette vision en songe. il lui 

sembla que Philippe, son fils, tenait à la main un calice d'or plein de sang humain il 

en offrait à tous ses grands, et tous en buvaient en effet. Sur la fin de sa vie, il confia 

cette vision à Henri, évêque d'Albano, légat du Siege apostolique en France, en le 

conjurant, au nom du Seigneur, de ne révéler ce secret à personne avant sa mort. 

(RIGORD, 2003, p.18) 

Nesta visão Luís VII, viu seu filho segurando um cálice com sangue oferecendo aos 

outros barões franceses. De acordo com o cronista, Luís VII manteve essa visão em segredo até 

que Filipe Augusto fosse coroado rei em 1179. Essa visão foi associada com a passagem do 

Evangelho de S. Lucas onde Jesus deu aos seus discípulos um cálice dizendo que aquele era o seu 

sangue. Desse modo, Luís VII interpretou que seu filho faria algo semelhante com os barões da 

França. Estabelecendo-se uma relação entre o que ele faria com a comunhão do sangue feita por 

Cristo. Então é valido pontuar que em seu nascimento, Filipe II teve sua imagem associada com a 

pessoa de Cristo (PYSIAK, 2002, p. 1172).  

Muitos reis na Idade Média foram associados, por seus respectivos cronistas, aos reis de 

Israel no Antigo Testamento (Davi e Salomão, por exemplo); mas Felipe Augusto foi associado 

com o próprio Jesus Cristo. Isso significa que houve uma construção de que ele seria um rei 

vitorioso, alguém que garantiria a prosperidade do reino, estabelecendo a união entre a realeza e o 

povo (idem). Luís VII também teria interpretado essa visão como um anuncio da vitória que 

Felipe obteria seus inimigos, ou seja, ele estava destinado a vitoria.  

Isso fez com que fosse construído um aspecto messiânico em torno do próprio 

nascimento de Filipe Augusto. Fazendo com que houvesse uma carga mística em torno dele. 

Nesse caso, o elemento legitimador se deu através de uma alusão de que Filipe era um escolhido 

por Deus. Essa construção de um rei sagrado que era esperado pelos francos e de que o seu 

nascimento foi um milagre, favoreceu o rei francês.  

 

DEFENSOR DA SANTA SÉ 

O segundo elemento que trouxe legitimidade para o governo francês foi a imagem de um 

bom cristão e de defensor da Santa Sé apresentada pelos cronistas. Rigord, em sua crônica, 

(RIGORD, 2003, p.27) frequentemente se dirige a Filipe Augusto com a expressão “très 

chrétien135” (muito cristão). É como se não fosse suficiente apresentá-lo apenas como um cristão; 

mas era necessário dizer “muito cristão”. Além dos cronistas reais, até mesmo o Papa Inocêncio 

III atestou o fato de Filipe ser cristão. Em uma das cartas enviadas ao monarca francês, Inocêncio 

III o chamou de rex christianissimus (NOEL, 2017, p.51). Ou seja, o Papa considerava Filipe 

Augusto como um rei cristão. Procuraremos demonstrar que essa imagem de um rei cristão foi 

                                                   
135  No inicio do texto, Rigord utiliza a mesma expressão para se referir ao pai de FilipeII, Luís VII.    
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extremamente usada pelos cronistas para aumentar a mística em torno de Filipe II conferindo 

legitimidade ao seu reinado. Faremos isso mencionando algumas passagens das fontes buscando 

ver como sua  imagem de  rei cristão foi reforçada. 

Filipe havia herdado de seu pai “uma dedicação sem macula a Igreja” (DUBY, 1992, 

p.206) e tanto o cronista de seu pai, Suger quanto Rigord destacam que em suas respectivas 

coroações ambos prometeram defende-la (NOEL, 2017, p.67). Além disso, alguns historiadores 

afirmam que os papas, de uma forma geral, concederam vários privilégios para os reis capetos 

(STERNFELD, 1935, p.39). Então ele estava inserido num contexto no qual a dinastia capetíngia 

possuía uma boa relação com a Santa Sé; o que nos primeiros anos de seu reinado favoreceu a sua 

imagem, conferindo-lhe legitimidade perante as outras casas senhoriais.  

Por mais que a relação de Filipe Augusto com a Igreja tenha passado por alguns períodos 

conturbados136, aos poucos eles foram sendo superados, chegando ao ponto em que os cronistas 

reais, fizeram questão de enaltecer o fato de que Filipe era um rei cristão137. Por exemplo, Rigord 

relatou alguns milagres que lhe aconteceram durante a sua vida, reforçando que Deus o protegia. 

Analisemos alguns desses artifícios usados pelos cronistas. 

Podemos ver o primeiro na descrição da coroação comemorativa138 de Filipe Augusto 

em 1180. Neste momento, Rigord descreve algo milagroso. Filipe e Isabel estavam sentados na 

catedral de Remis, esperando para serem coroados, até que uma vela (que estava sobre o altar) foi 

cortada e o óleo foi acidentalmente derramado sobre suas cabeças. Rigord interpretou isso como 

um sinal de que Filipe estava sendo cheio dos dons do Espírito Santo, sendo este um grande sinal 

do cristão que o rei era (RIGORD, 2003, p.26). 

Além desses eventos milagrosos houve alguns episódios na vida de Filipe que foram 

usados para demonstrar o zelo que o rei tinha pela Santa Sé, são eles: a batalha contra os 

muçulmanos na Terra Santa, contra os cátaros no sul da França e a batalha no Domingo de 

Bouvines.  

                                                   
136 Em 1191, após retornar da cruzada em Acre, na Palestina, a esposa de Filipe, Isabela de Hainaut faleceu. 

Pouco tempo depois (1193) ele casou com Ingeborg, irmã do rei da Dinamarca; mas imediatamente após o 

casamento, Felipe pediu divorcio de Ingeborg e a confinou num convento. Em 1196 ele casou com Inês de 

Merânia. Tal quadro permaneceu inalterado até o inicio do pontificado de Inocêncio III (1198). Em sua primeira 

carta ao rei da França, Inocêncio III repreendeu o rei por ter repudiado sua mulher e o mandou anular o 

casamento com Inês e restaurar Ingeborg. Como Filipe se recusou a obedecer a ordem da Igreja, Inocêncio III 

colocou um interdito geral sobre a França, fechando as igrejas e proibindo os serviços religiosos por todo o 

reino. Após passar oito meses sob o interdito da Igreja, em setembro de 1200 Felipe aceitou as exigências da 

Santa Sé colocando fim ao interdito (BALDWIN, 1991). 

137 Acreditamos que esse enaltecimento de Felipe Augusto como um rei cristão foi usado para fortalecer a 

imagem de um rei destinado a grandeza. Como procuramos demonstrar no primeiro tópico, alguns cronistas 

franceses tentaram construir o nascimento de Felipe como algo milagroso, e para corroborar essa idéia se faz 

necessário que durante sua vida seja destacado o fato dele ser um cristão piedoso.  

138 De acordo com Rigord, Filipe teve duas coroações. A primeira enquanto seu pai ainda estava vivo em 1179, 

e outra coroação “comemorativa”, após a morte de seu pai em 1180 (RIGORD, 2003, p.26). 
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Felipe Augusto foi lutar na cruzada em 1990, para libertar Acre do domínio muçulmano. 

Apesar de não ter ficado muito tempo na Terra Santa (quando comparado com Ricardo Coração 

de Leão, rei da Inglaterra), seu esforço foi reconhecido pela Santa Sé por ter se aventurado nessa 

perigosa empreitada em nome de seu zelo por ela.  

Por mais que Filipe não tenha participado pessoalmente da Cruzada Albigense contra os 

cátaros, Inocêncio III reconheceu seu esforço em cooperar na purificação da cristandade pelas 

mãos do vassalo do rei, Simão de Montfort. Como veremos no final desse texto, a luta contra os 

albigenses foi citada como um de seus grandes feitos por Guilherme, o Bretão, ressaltando o 

grande zelo lutou contra os inimigos da cristandade.  

O episodio que foi incomparavelmente mais explorado pelos cronistas para demonstrar o 

zelo de Filipe para com a Santa Sé foi a Batalha no Domingo de Bouvines em 1214. Nesta batalha 

o rei capeto derrotou soldados germânicos, ingleses e flamengos liderados pelo Imperador Otão 

IV de Brunsvique. Os relatos franceses dessa batalha estão permeados de um enaltecimento do 

lado cristão do monarca francês.  

Guilherme, o Bretão139destaca, por exemplo, a relutância de Felipe em Bouvines porque 

era domingo, o Dia do Senhor. Como um cristão devoto que foi retratado, ele não poderia 

derramar sangue nesse dia; por essa causa Guilherme reiterou a relutância de Felipe em lutar 

contra os inimigos no domingo (NOEL, 2017, p.60).  

Antes da batalha, Filipe disse algumas palavras de encorajamento para os soldados 

franceses; palavras que foram registradas por Guilherme o Bretão: 

Senhores barões e cavaleiros. Nossa confiança e nossa esperança estão postos em 

Deus. Oto e todos os seus foram excomungados por nosso pai, o Apostolo, por 

serem inimigos e destruidores das coisas da Santa Igreja (...). Mas nós somos 

cristãos e nos submetemos aos costumes da Santa Igreja e, embora sejamos 

pecadores como os outros homens, nos submetemos a Deus e à Santa Igreja. 

(DUBY, 1993, p.63). 

Destacamos no discurso do monarca francês a ênfase no fato de que eles, cristãos que se 

submetiam “aos costumes da Santa Igreja”, iriam lutar contra os inimigos da Santa Igreja. Ele 

estava se colocando como aquele que dispunha de máxima autoridade no que tangia ao poder 

temporal. Também estava re-afirmando a sua posição como cristão: “nos submetemos a Deus e à 

Santa Igreja, bem como seu defensor.  

 Além dos relatos dos cronistas reais, vemos que nas cartas do próprio Inocêncio III 

havia um reconhecimento de que da importância de Filipe Augusto tinha para cristandade latina. 

                                                   
139 Boa parte dos trechos da obra de Guilherme que serão citados neste trabalho,  foram retirados do livro de 

Georges Duby:  “O Domingo de Bouvines”; nele o autor coloca um longo trecho da obra de Guilherme, o 

Bretão.  
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Juntamente com a já mencionada expressão rex christianissimus, em outra carta o papa declara o 

rei francês como soberano no que tange ao poder temporal e reconhece a sua independência do 

Império Sacro Romano, ou qualquer outra autoridade secular (NOEL, 2017, p.50). 

Essa imagem de “rei muito cristão” e de defensor da Igreja não ficou restrita apenas aos 

dias de Filipe. Tanto que o cronista de Luís IX (1226-1270), Jean de Joinville, observa que o rei 

frequentemente se referia a Filipe Augusto como um governante exemplar e como um homem 

moral, dizendo que ele era um homem digno (NOEL, 2017, p.43). Isso mostra que a imagem de 

Filipe como um bom cristão persistiu, ao menos para a próxima geração. Além de ficar como 

referencia de um bom governante, também ficou como referencia de um bom cristão.  

Acreditamos que ser “muito cristão” num período onde um Imperador tinha se rebelado 

contra a Santa Sé, e onde um grupo de hereges havia se levantado no sul da França trouxe mais 

legitimidade para ele. Talvez por isso o esforço dos cronistas em demonstrar que Filipe de fato era 

cristão.   

 

CONQUISTAS  

Nos tópicos anteriores buscamos apontar alguns elementos usados por parte dos 

cronistas de Filipe Augusto, para transmitir a imagem de que ele foi um rei que obteve êxito. 

Respectivamente, vimos que o nascimento do rei francês foi descrito com uma carga mística de 

que nele estaria se cumprindo uma antiga profecia, na qual seria o “rei do fim do mundo”; depois 

vimos a ênfase recair no fato de Filipe ter sido um rei cristão e um defensor da Santa Fé. O 

terceiro elemento que queremos explorar é o destaque nas conquistas que Felipe obteve durante 

seu reinado; e como elas cooperaram na construção da imagem de um rei que teve êxito, e por 

conseqüência, um bom governo. 

Com “conquistas” nos referimos aos triunfos militares140, e à expansão territorial 

enaltecida nas fontes. Conforme vimos no tópico anterior, os cronistas se preocuparam em 

descrever os triunfos militares de Felipe Augusto. Como já vimos que parte desses triunfos estão 

atrelados a uma defesa dos costumes da Santa Igreja, agora vamos salientar como os cronistas 

exaltaram essas vitorias, mas buscando ressaltar o lado guerreiro do monarca francês. 

Mesmo que para alguns historiadores (como Baldwin), o desempenho de Filipe nas 

batalhas da Cruzada no Acre não tenha sido tão bom (BALDWIN, 1991), Rigord e Guilherme 

fizeram questão de registrar a coragem do rei em tomar a cruz, ir até a Terra Santa e lutar contra 

                                                   
140 Os triunfos militares de Filipe II não são unanimidade entre todos os cronistas da época.  Os seus críticos 

mais estridentes eram os escritores anglo-normandos. Eles diziam que Filipe era um rei fraco que gostava de 

manipular os outros. Dessa forma também o consideravam que sua ida até Acre foi desastrosa. (NOEL, 2017, 

p.9) 
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os muçulmanos; numa tentativa de dar sequencia naquela concepção teórica de que o monarca 

estava destinado a uma missão especial designada por Deus.  

Em relação à batalha em Bouvines141, os cronistas registram vários detalhes com mais 

densidade. Em 1214, Felipe já estava com 49 anos, (não era mais a idade mais adequada para 

andar de cavalo tampouco para ir à batalha). Nesse sentido Guilherme, o Bretão registra algumas 

paradas que o exército de Felipe fez para que o rei pudesse descansar (DUBY, 1993, p.61), 

demonstrando o seu engajamento na batalha. Frequentemente Guilherme apresenta Filipe como 

um grande estrategista, expondo momentos em que ele foi mais cauteloso e momentos quando 

precisou ser mais ofensivo e atacar os adversários. Até mesmo quando algum inimigo foi 

capturado, Guilherme enaltece a piedade e clemência do monarca francês para com os 

prisioneiros.  

Essas conquistas militares de Felipe Augusto contribuíram para o aumento do domínio 

territorial do rei; tendo isso claro, podemos considerar as conquistas territoriais do rei. Ele é 

lembrado (tanto pelos cronistas quanto pela historiografia) como alguém que almejava a expansão 

territorial dos domínios reais e mais do que alguém uma mera ambição, Filipe é tido como um que 

conseguiu expandir seus domínios (NOEL, 2017, p.57).  

O rei capeto passou os primeiros anos de seu reinado lutando e fazendo alianças para 

manter o domínio que havia herdado de seu pai. Além de conseguir mantê-lo, Felipe buscou 

através do direito jurídico ter primazia perante os demais senhores. Desse modo Felipe conseguiu 

triplicar o seu domínio territorial no reino. Tal ato teria lhe rendido o nome Augusto (DUBY, 

1993, p.40). 

  

                                                   
141 Alguns historiadores afirmam que a vitória em Bouvines foi uma exceção na vida de Felipe Augusto, 

defendendo que ele não era um grande guerreiro e justamente por essa causa a batalha em Bouvines foi tão 

explorada pelos cronistas (NOEL, 2017, p.17). 
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Figura 1 - AS CONQUISTAS TERRITORIAIS DE FILIPE AUGUSTO
142

 
 

 

 

Nos tempos medievais a política medieval era mensurada em termos de terra. Então 

nesse sentido, quanto mais terra um determinado monarca obtivesse mais vitorioso ele seria 

considerado. No caso de Felipe isso lhe rendeu uma imagem de estabilidade para os outros 

senhores feudais. Tanto é que em uma das bulas papais, Inocêncio III chegou a fizer que o 

monarca capeto era “da raça de Carlos Magno” (DUBY, 1992, p.220). Então essa expansão 

territorial Foi usada como instrumento de validação do próprio governo de Felipe Augusto.  

Essa imagem de conquistador favoreceu a emergência de um monarca do fim do mundo 

e outorgou mais legitimidade ao trono capeto. Podemos ver isso de uma forma muito clara no que 

um dos cronistas (Guilherme, o Bretão) diz sobre os domínios o rei francês: 

In extolling Philip's military glory, Guillaume links the Capetian with two earlier 

conquerors of the world. He observes that although the Macedonian Alexander was 

victorious for twelve years, and Julius Caesar jugated the world in sixteen, Philip 

had prolonged his success for two years, finally overcoming the Germans, English, 

and  Bouvines (BALDWIM, 1991, p.366). 

                                                   
142 Imagem retirada do site: <http://www.cartesfrance.fr/histoire/cartes-royaume-capetiens/carte-evolution-

france-1180-1223.html>. Ultimo acesso em: 07/01/2018. 
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Desse modo podemos notar o quanto as conquistas de Felipe Augusto contribuíram para 

a formação de uma ideologia real, fazendo com que o cronista não somente o comparasse com 

antigos conquistadores, mas o colocasse num patamar acima. Destacando que o tempo de sucesso 

do monarca francês foi muito superior ao dos outros. Enfatizamos que essa analogia foi possível 

justamente por causa da expansão territorial.  

 

CONCLUSÃO  

Por mais que seja notória uma construção mística em torno da pessoa de Filipe Augusto, 

devemos concordar com Pysiak, de que a imagem construída pelos cronistas Rigord e Guilherme 

o Bretão, de um rei sagrado, o “dom de Deus”, ou o “rei do fim do mundo” não prevaleceu nos 

próximos séculos. Na verdade, o que teria prevalecido seria a “eficácia de seu governo que 

legitimou os seus projetos políticos”. Ou seja, o ideal de sacralidade proposto por Rigord não 

correspondeu ao novo modelo de santidade proposto pela Igreja e por isso não persistiu; ainda que 

a “missão escatológica da realeza capetíngia tenha sobrevivido” (PYSIAK, 2002, 1190).  

Não podemos afirmar que Filipe tenha participado ativamente da construção dessa 

imagem de um rei com uma missão particular divina; mas o fato desses relatos terem sido 

encabeçados por alguém próximo ao rei (PYSIAK, 2002, p.1189) significa que pelo menos essa 

construção foi ao menos aceita por Filipe.  

Entretanto, nos dias de Filipe, esses elementos foram suficientes para trazer legitimidade 

ao seu reinado. Para concluir, citamos novamente o relato de Guilherme, o Bretão, da morte de 

Felipe Augusto: 

No ano da Encarnação de 1223 morreu Filipe Augusto, o bom rei, no castelo de 

Mantes, rei sapientíssimo, nobre na virtude, grande nos feitos, brilhante no renome, 

glorioso no governo, vitorioso na batalha; o reino de França engrandeceu-se e 

multiplicou-se maravilhosamente sustentou a senhoria e protegeu virtuosamente o 

direito e a nobreza da coroa de França. Ele venceu e suplantou a muitos príncipes 

nobres e poderosos que a ele e ao reino opunham. Sempre foi escudo da Santa Igreja 

contra qual quer adversidade; defendeu e protegeu a igreja de Saint-Denis mais que 

a qualquer outra em França, como se fora sua própria câmara em especial privilégio 

de amor e muitas vezes mostrou por obras o grande afeto que sempre consagrou aos 

mártires e à sua Igreja. Foi zeloso e apaixonado pela fé crista, desde os primeiros 

dias de sua juventude; tomou o sinal dessa santa cruz em que Nosso Senhor foi 

pregado e mandou bordá-lo nas costas para ir libertar do sepulcro e sofrer penas e 

trabalhos por amor de Nosso Senhor; para além dos mares partiu com grande hoste 

de encontro aos inimigos da cruz e laborou com lealdade e inteireza até que a cidade 

de Acre foi tomada. E depois que se debilitou e envelheceu, não poupou o próprio 

filho e o enviou duas vezes ao Albigeois com grande hoste para destruir a heresia da 

gente da região. Na vida e na morte ofereceu uma grande soma de haveres para 

sustentar a força dos bons filhos da Santa Igreja contra os heréticos do Albigeois. 

Foi generoso distribuidor de esmolas aos pobres em diversos lugares. Jaz sepultado 

na igreja Saint-Denis em França, sepultura de reis e coroa de imperadores, nobre e 

honoravelmente, como compete a tal príncipe. (DUBY, 1993, p.187-188). 
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Percebemos que os elementos que citamos (nascimento, defesa da igreja e conquistas) 

estão presentes nesse trecho da crônica de Guilherme. Por mais que aquela profecia de que Felipe 

Augusto seria o “rei do fim do mundo” não tenha se cumprido, notamos que Felipe é demasiado 

engrandecido como um rei que se cumpriu uma missão especial durante o seu reinado. Neste caso 

vemos um realce na luta contra os muçulmanos, na terceira cruzada, e contra os albigenses no sul 

da França. Guilherme frisa o lado cristão do rei com a frase: “Foi zeloso e apaixonado pela fé 

cristã”. Também discorreu sobre as conquistas de Felipe usando as expressões: “brilhante no 

governo”; “vitorioso na batalha” e “o reino da França engrandece-se e multiplicou-se”. 

Entendemos que esse registro de Guilherme revela quais são os pontos que o cronista quis 

destacar da vida de Filipe; sendo estes alguns dos elementos que trouxeram legitimidade para o 

seu reinado.  

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

Fontes  

RIGORD, Maître François Guizot. La vie de Philippe II Auguste. Translated by Francois 

Guizot. Roma: Éditions Paleo. L' encyclopédie médiévale, 2003 

GUILHERME le Breton. La Philippide. Translated by Francois Guizot. New York: Paleo, 

2004.  

 

Bibliografia  

AURELL, Jaume. Memoria dinástica y mitos fundadores: la construcción social del pasado en 

la Edad Media. In: DACOSTA, Arsenio. et al. La conciencia de los antepasados. Madrid: 

Marcial Pons, 2014. p. 303-334 

BALDWIN, J. W. Philippe Auguste et son gouvernement. Paris: Fayard, 1991. 

CARTES France. Disponível em: <http://www.cartesfrance.fr/histoire/cartes-royaume-

capetiens/carte-evolution-france-1180-1223.html>. Ultimo acesso em: 07/01/2018. 

DUBY, G. Idade Média na França. De Hugo Capeto a Joana D´Arc. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar, 1992. 

DUBY, G. O Domingo de Bouvines. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1993. 

FERNANDES, F. R.. BORGONHA E TRASTÂMARA: O CONCEITO DE 

LEGITIMIDADE MONÁRQUICA EM ATUALIZAÇÃO FRENTE ÀS TRADICIONAIS 

PRETENSÕES DA NOBREZA EXTRATERRITORIAL IBÉRICA (1369-1373). OPSIS, v. 

18, p. 98-115, 2018. 

https://sehufpr.wixsite.com/2018
http://lattes.cnpq.br/8945434766721181
http://lattes.cnpq.br/8945434766721181


Anais do I Seminário de Estudos Históricos da UFPR 327 

 

 

I SEH – Seminário de Estudos Históricos da Universidade Federal do Paraná (UFPR) 
30 de Outubro de 2018 a 01 de Novembro de 2018 – Curitiba 

https://sehufpr.wixsite.com/2018 

 

MEDEIROS, Eduardo Luiz. DE FILIPE II a FILIPE AUGUSTO, UMA ANÁLISE DA 

ESTRUTURAÇÃO DO PODER RÉGIO NOS TERRITÓRIOS DA MONARQUIA 

FRANCESA ENTRE OS ANOS 1180 E 1223. Tese de Doutorado. Universidade Federal do 

Paraná. Curitiba, 2015 

NOEL, D.A.H. Philip Augustus and the Ideological Development of Sacral Kingship in 

Medieval France. 176 f. Thesis (Degree of Master).  Queen’s University Kingston, Ontario, 

2017 

PYSIAK  Jerzy.  Philippe  Auguste.  Un  roi  de  la  fin  des  temps ?In:  Annales.  Histoire,  

Sciences  Sociales.  57ᵉ  année,  N.  5,  2002. pp.  1165-1190 

STERNELD, R. Historia de Francia. Barcelona: Editorial Labor, S.A, 1935  

  

https://sehufpr.wixsite.com/2018


328 O fazer historiográfico na contemporaneidade 
 

I SEH – Seminário de Estudos Históricos da Universidade Federal do Paraná (UFPR) 
30 de Outubro de 2018 a 01 de Novembro de 2018 – Curitiba 

https://sehufpr.wixsite.com/2018 

 

 

MARCAS DA DITADURA MILITAR 
BRASILEIRA NO PARANA : QUESTO ES 
TEO RICAS SOBRE A INVESTIGAÇA O DA 
PRISA O E MORTE DE HENRIQUE 
ORNELLAS. 

 

Daniel Sartori Borges 
danielsborges.h@gmail.com 

Mestrando em História Social  

Universidade Estadual de Londrina 

http://lattes.cnpq.br/5043292906395438  

 
RESUMO: Quando se pretende fazer um estudo acadêmico,em qualquer campo disciplinar, é 

necessário utilizardeterminadas ferramentas que darão suporte a esse estudo. Podemos chamar tais 

ferramentas de dimensões teóricas e metodológicas de análise. O seguinte trabalho se propõe a discutir 

sobre essas ferramentas dentro da prática do estudo da história, mais especificamente no âmbito da 

“Nova História Política” - linha na qual minha pesquisa,sobre a prisão e morte do advogado 

araponguense Henrique Ornellas pela ditadura militar, se insere. Também o conceito teórico de Nova 

História Políticae suas características será discutido ao longo do texto.  

PALAVRAS-CHAVE: Historiografia; Ditadura Militar; Biografia; Mortos e desaparecidos 

 

ABSTRACT When it is intended to do an academic study, in any field, it is necessary to use 

sometools that will support it. We can call these tools as theoretical and methodological dimensions of 

analysis. The following work proposes to discuss these tools within the practice of history study, more 

specifically in the scope of the "New Political History" - a field in which my research about the arrest 

and death of Henrique Ornellas, a lawyer from Arapongas - Brazil, by the military dictatorship,is 

inserted. The theorical concept of New Political History and its characteristics will also be discussed 

throughout the text. 

 

KEY-WORDS: Historiography; Military Dictatorship; Biography;Deads and missing 

 
 

INTRODUÇÃO 

É na dimensão teórica que são constituídos e consolidados os conceitos que serão 

utilizados por determinado campo do saber. Por sua vez, é no campo do saber que se gesta e se 

atualiza um vocabulário, mais ou menos especializado, comum aos seus praticantes. Por meio 

desses conceitos e vocabulários transitarão os paradigmas aceitos pelo campo, as correntes 

teóricas mais gerais ao campo e também aquelas mais específicas acerca de determinados 

processos e objetos de análise. Nesse sentido, a teoria é então o repertório de “modos de ver” 
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(BARROS 2018), do qual o pesquisador ou pesquisadora fará uso para analisar seu objeto. 

Embora não seja a dimensão teórica o principal aspecto de determinado estudo, salvo aqueles que 

se propõem a discutir especificamente sobre o campo teórico, os “modos de ver” escolhidos para a 

investigação influenciam diretamente na análise que se fará do objeto.  

Longe da neutralidade143, estipular um ambiente teórico para uma pesquisa envolve 

escolhas, disputas e a inserção em redes compostas por aqueles que já fazem uso de ideias 

semelhantes. Escolher quais aportes teóricos serão utilizados, significa entrar em um ambiente de 

tensões que dizem respeito não apenas a questões acadêmicas, mas também a questões da 

sociedade como um todo. As “lentes” que serão utilizadas pelo pesquisador em sua análise estão 

ligadas também às tendências e circunstâncias culturais e políticas da sociedade em que ele está 

inserido.As escolhas teóricas que este adota, por sua vez, refletemseu posicionamento em relação 

a essas circunstâncias e tendências. As ferramentas, mesmo que não determinem as conclusões do 

estudo, serão norteadoras. O objeto de estudo pode ser percebido por diversos ângulos e são os 

aspectos teóricos que farão com que certas percepções sejam privilegiadas na análise em 

detrimento de outras, afinal, é necessário fazer recortes e escolher aquilo que se quer destacar e 

chamar mais atenção no estudo.  

Embora o ambiente da teoria seja permeado por tensões e disputas, isso não significa dizer 

que as diferentes correntes teóricas não possam dialogar entre si. É certo que nas ciências 

humanas, até a penúltima década do século XX, predominou a ambição de encontrar modelos 

teóricos que pudessem explicar tudo, fornecendo respostas para todas as perguntas que poderiam 

vir a surgir. Contudo, mesmo que fossem perfeitos em teoria, tais modelos falharam na prática. 

Diante disso, ficou evidente a necessidade de serem criadas aberturas e liberdadesde diálogo entre 

correntes diferentes. Essachamada “crise dos grandes modelos”, embora possa ter uma conotação 

pessimista para seus entusiastas, abriu caminhos para reflexões que admitissem a impossibilidade 

da concordância absoluta entre teoria e fato, além de possibilitar interpretações mais dinâmicas 

sobre o objeto estudado, como afirma José D’Assunção Barros ao dialogar com Feyerabend 

O filósofo austríaco Paul Feyerabend (1924-1994), em um instigante livro que traz o 

título de Contra o método (1975), afirma a certa altura de suas reflexões que 

“nenhuma teoria está em concordância com todos os fatos de seu domínio” 

(FEYERABEND,1989, p. 79). Libertar-se das exigências de “coerência absoluta” 

em relação a um sistema teórico fechado pode ser um bom conselho para evitar 

estagnações e para assegurar uma maior riqueza de recursos
144

 

                                                   
143 A concepção comum de construção teórica, principalmente aquelas vinculadas ao positivismo lógico, 

pressupõem uma forma teórica neutra, sem um posicionamento prévio com relação à análise do objeto. 

Entretanto, aqui concordo com Karl Popper, que ainda na década de 30 do século passado, criticou a concepção 

de neutralidade científica. 

144 BARROS, J D, 2018, p. 15 

https://sehufpr.wixsite.com/2018


330 O fazer historiográfico na contemporaneidade 
 

I SEH – Seminário de Estudos Históricos da Universidade Federal do Paraná (UFPR) 
30 de Outubro de 2018 a 01 de Novembro de 2018 – Curitiba 

https://sehufpr.wixsite.com/2018 

 

É inegável a importância de se conhecer os grandes paradigmas teóricos, porém, seguir 

integralmente qualquer um deles talvez não seja tão produtivo. Aderir cegamente a um modelo 

teórico pode ser um grande limitador da pesquisa, pois essa escolha pode transformaro “modo de 

ver” escolhido em um dogma, uma doutrina, fazendo com que, muitas vezes, o objeto de estudo 

seja deformado para que “caiba” dentro do modelo escolhido. Da mesma forma, não é prudente 

utilizar de diferentes correntes teóricas de maneira indiscriminada. Por mais renomado que um 

conceito ou autor possa ser, não é prudente (nem talvez sincero) utilizá-los apenas para que conste 

no trabalho, sem que exista uma real contribuição para a discussão. O importante é que 

determinados conceitos sejam pertinentes à análise de determinados objetos, mesmo que esses 

conceitos sejam oriundos de quadros teóricos distintos e até distantes.  

Apósessa breve discussão sobre a importância dos modelos teóricos para a pesquisa nas 

ciências humanas e das precauções sobre seus usos, é necessário analisar o pontocentral de uma 

pesquisa, que será preponderante na escolha dos modelos teóricos e metodológicos de análise, me 

refiro aqui ao objeto a ser estudado. 

 

O OBJETO 

Minha pesquisa consiste em analisar a prisão e morte de Henrique Cintra Ferreira de 

Ornellas, fato ocorrido em Arapongas (Paraná), no ano de 1973, um dos períodos de maior 

repressão da Ditadura Militar brasileira.  

Advogado criminal, Ornellas foi preso no dia 18 de agosto de 1973, conduzido ao 30o 

Batalhão de Infantaria Motorizada do Exército, em Apucarana e posteriormente foi transferido 

para Brasília em um avião da FAB. Três dias depois, foi encontrado morto em sua cela, enforcado 

e usando o mesmo pijama com que fora preso. O inquérito aberto para “apurar responsabilidade 

de componentes de uma quadrilha de assaltantes”, com a qual estaria envolvido, não comprovou 

qualquer ligação sua com atividades criminosas.  

A princípio, as fontes disponíveis para se analisar o episódio são documentos de teor 

jurídico e policial, como inquéritos e depoimentos, além de laudos médicos145 e notícias sobre o 

caso. O intuito do estudo é investigar por meio dessas fontes quais os motivos da prisão e morte 

de Ornellas, além de ampliar a compreensão acerca do sistema repressivo do regime militar, sua 

estrutura e funcionamento. 

Sendo esse estudo a análise de um caso de violência política do Estado direcionada a um 

cidadão específico e por se fazer uso de fontes produzidas pelo próprio aparato estatal, o estudo se 

                                                   
145 Existem dois laudos periciais a respeito da morte de Ornellas, um primeiro de 1973 que constata morte por 

asfixia, alegando suicídio, e um segundo de 2014, quando a Comissão da Verdade reavaliou o primeiro laudo e 

afirmou impossibilidade de asfixia, alegando homicídio, embora não fosse possível afirmar em quais 

circunstâncias.  
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insere no universo da política e das relações de poder. Diante desse quadro, é possível buscar 

aporte teórico para a análise do caso dentro da Nova História Política.  

 

A NOVA HISTÓRIA POLÍTICA  

A Nova História é marcada pela proposta de abranger “novos problemas”, “novas 

abordagens” e “novos objetos”. Despersonalizada, fruto de uma “crise” da disciplina e das 

Ciências Humanas (FUNARI 2008), a Nova História é caracterizada por uma maior fragmentação 

intelectual e uma busca pelo diálogo com demais ramos do saber. Ao ampliar o leque de 

possibilidades de estudo das fontes, dialogando com contribuição das mais variadas disciplinas 

(ciência política, psicologia, ciência jurídica, geografia etc.), a Nova História propõe abordagens 

inovadoras, sem perder de vista a seriedade do trabalho empírico com as fontes.  

Marcada pela interdisciplinaridade e pela dilataçãotemática, essa nova forma de olhar a 

história abriu espaço para uma série detemas inovadores, que muitas vezes não eram entendidos 

como possíveis objetos históricos. Alguns exemplos são os estudos sobre morte, doença, 

alimentação, sexualidade, família, loucura, bruxaria, mulher etc. Além de abrir espaço para novos 

objetos a serem estudados, também a Nova Históriapropõe um olhar inédito sobre aqueles antigos 

ramos de estudo da história, como o poder, a política e o Estado. Outrora renegados pela ascensão 

das vertentes econômicas e sociais de compreensão histórica, as análises da história política, da 

narrativa e da biografia “ressurgem” com a Nova História,porém, valendo-se das críticas que, de 

forma justa, a história política havia sofrido.Essa nova perspectiva de análise política trouxe 

consigo a possibilidade de novas abordagens sobre os antigos objetos, bem como a abertura para 

que novos objetos fossem estudados.  

O retorno da história política, bem como as mudanças em sua forma de análise, são fruto 

das próprias mudanças históricas - uma vez que o estudo da história, sendo ele histórico, está 

sujeito as mudanças da mesma. 

Por um lado, fatores externos à disciplina foram de grande importância para o seu 

ressurgimento. A experiência das guerras mundiais, por exemplo, incapazes de serem explicadas 

apenas por meio da economia, e a pressão cada vez mais perceptível das relações internacionais 

na vida interna dos Estados, fizeram lembrar o impacto da política sobre o destino dos povos e 

indivíduos. Como afirma Remond, tais eventos 

Contribuíram para dar crédito à ideia de que o político tinha uma consistência 

própria e dispunha mesmo de uma certa autonomia em relação aos outros 

componentes da realidade social. As crises que perturbaram o funcionamento das 

trocas e desajustaram os mecanismos da economia liberal, obrigando o Estado a 

intervir, também deram à política a oportunidade de penetrar num setor diferente. O 
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desenvolvimento das políticas públicas sugeriu que a relação entre economia e 

política não era de mão única(...) a decisão política pode modificar o curso da 

economia para melhor e para pior.
146

 

Por outro lado, o retorno da História Política é marcado pela necessidade de renovação da 

própria disciplina. Foi preciso rediscutir conceitos clássicos e práticas tradicionais levando em 

conta as críticas que a história política havia sofrido. Essas renovações foram fundamentais para 

que novas perspectivas de análise, como a do Caso Ornellas, fossem possíveis. 

Se tradicionalmente a história política pautava seus estudos em grandes acontecimentos e 

personagens, dando atenção a questões da macro-escala e girando em torno do poder político 

estatal, sua reformulação abriu espaço para analisar eventos de “menor protagonismo” eao mesmo 

tempo demonstrar a importância desses eventos para a compreensão e aprofundamento do 

conhecimento da história. Embora possam ser de menor impacto nacional, por exemplo, esses 

eventos não deixam de ter sua importância, tanto para a história em si, quanto para seu estudo.  

Buscar compreender os aspectos históricos de menor escalaé procurar aproximar o estudo 

histórico da vida da maior parte das pessoas que dela fazem parte, aqueles que geralmente não 

estão “eternizados” nos livros. Não se trata, contudo, de diminuir a importância dos “grandes 

heróis”, que têm seus nomes e bustos gravados no espaço e no tempo, mas de chamar a atenção 

para aqueles que muitas vezes são genericamente tratados como parte da “massa” ou 

“povo”,aprofundando e humanizando esses personagens. Os indivíduos que fazem parte dessa 

“massa” também possuem história e também agem sobre ela, da mesma forma que a história é 

composta por esses indivíduos e também age sobre eles. 

Nesse sentido, o estudo do caso Ornellas pode ser inserido naquilo que Giovanni Levi 

chama de “micro-história”. Sem grandes manifestos teóricos, ela surge como uma gama de 

possíveis respostas à crise cultural e política dos anos 70 e 80, buscando definir as brechas e 

contradições que as liberdades individuais fazem surgir nos sistemas normativos que governam os 

indivíduos. A intenção do trabalho na micro-história é, em outras palavras, buscar uma descrição 

mais realista e aproximada do comportamento humano, reconhecendo sua – relativa – liberdade 

dentro dos grandes sistemas que o governam, seja no âmbito social, político ou econômico.  

A redução da escala é um procedimento analítico que pode ser aplicado em qualquer 

lugar, independentemente das dimensões do objeto analisado. Contudo, é importante notar que as 

conclusões feitas com base na observação mais particular não se refletem, necessariamente, nos 

aspectos mais gerais de observação. Ao analisar a prisão e morte de Ornellas, por exemplo, é 

possível notar a peculiaridade de ele ter sido vítima da Ditadura Militar mesmo não tendo relação 

direta com movimentos de esquerda ou de oposição ao regime. Isso não significa dizer que as 

                                                   
146 REMOND, R, 2003, p.23 
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demais vítimas do regime possam ser enquadradas nos mesmos termos, pelo contrário, a maior 

parte delas estavam envolvidas na luta (armada ou não) contra o regime ditatorial. Mas se os 

inimigos declarados do regime autoritário eram os comunistas, por que Ornellas teria sido 

considerado um oponente? Quais as contradições e peculiaridades que podem ser percebidas 

quando se comparam os estudos mais amplos sobre o regime, e esse estudo mais restrito? Esses 

são exemplos das novas reflexões que a redução da escala pode nos proporcionar. 

A micro-história, portanto, permite ampliar o olhar sobre o fenômeno que se analisa (no 

caso citado, a repressão na ditadura militar) e expor particularidades, contrastes e 

indeterminações, como aponta Levi  

Parece-me que a micro-história se movimenta mais firmemente em direção aos 

ramos não-quantitativos da matemática para apresentar representações mais realistas 

e menos mecanicistas, ampliando assim o campo da indeterminação, sem 

necessariamente rejeitar as elaborações formalizadas.
147

 

Muitas vezes as análises políticas dão enfoque às grandes questões do poder, que 

aparecem na história de forma explícita, como as decisões políticas expressas por meios dos 

mecanismos burocráticos de poder (decretos, leis, medidas provisórias etc.), ou as disputas que 

ocorrem dentro do próprio mecanismo de estado e governo (as eleições seriam o melhor 

exemplo). Contudo, reduzir a escala viabiliza novas abordagens para os fenômenos sociais do 

poder e da política, nos permite notar as nuances existentes nas relações de poder em seus 

aspectos mais locais, cotidianos. 

Nesse sentido, a micro-história política pode se aproximar das precauções metodológicas 

que Foucault propõe para se analisar o poder. Perceber a atuação da força estatal durante a 

ditadura militar em uma pequena cidade do norte do Paraná, entender quais os mecanismos legais 

que fizeram com que Ornellas fosse preso, analisar as personagens envolvidas no processo de 

prisão, morte e inquérito148que compõem o caso e as contradições nele presentes, além de notar os 

reflexos desse caso nos dias de hoje, permite 

Captar o poder em suas extremidades, em suas últimas ramificações(...), captar o 

poder nas suas formas e instituições mais regionais e locais(...). Estudar o poder 

onde sua intenção – se é que há uma intenção – está completamente investida em 

práticas reais e efetivas; estudar o poder em sua face externa. Não tomar o poder 

como um fenômeno de dominação maciço e homogêneo(...). [percebê-lo] como algo 

                                                   
147 LEVI; BURKE, 1991, p. 159 

148 Os documentos trazem, para além do posicionamento dos agentes da lei sobre Ornellas, também 

testemunhos de cidadão da comunidade araponguense que se relacionavam com ele em menor ou menor grau de 

proximidade. É de grande importância tentar compreender como essas relações se davam, e em que sentido isso 

pode surgir como relações de poder dentro de determinada comunidade.  
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que circula, não que se possa dividir entre aqueles que o possuem e o detêm 

exclusivamente e aqueles que não o possuem e lhe são submetidos.
149

 

As fontes utilizadas para estudar o caso Ornellas são, em grande parte, documentos 

produzidos pelo poder judiciário, “aliado” a documentos produzidos pela classe médica.É 

importante compreender a posição que aqueles que pertencem a esses setores sociais ocupam, 

bem como notar que dentro deles circulam saberes específicos que não são compartilhados com o 

restante da sociedade. Só quem pertence a esses setores dispõe de certas ferramentas e por isso 

pode dialogar sobre as questões sociais que dizem respeito a esses universos, todo o restante do 

corpo social é marginal ao diálogo. Nesse sentido,esses vestígios abrem espaço para que seja 

percebido aquilo que Foucault chama de base da dominação que o poder exerce, a formação, 

organização e circulação de “instrumentos reais de formação e acumulação do saber: métodos de 

observação, técnicas de registro, procedimentos de inquérito e pesquisa, aparelhos de verificação. 

” (FOUCAULT, 1976). 

De forma mais clara, militares, médicos e juristas possuem formas específicas de lidar 

com as questões que socialmente lhe cabem. Expressões, códigos e técnicas específicas ao 

universo desses ofícios são “saberes” que podem ser utilizados como formas de dominação e de 

poder. Por mais que o objeto tratado por esses setores seja sensível a toda a sociedade e envolva, 

em muitos casos, a vida particular dos indivíduos, apenas aqueles que dominam os “saberes” do 

campo estão aptos a participar da discussão. Grande parte da sociedade, nesse sentido, fica 

“refém”, sendo dominadas por esses saberes.Uma vez que as fontes disponíveis sobre o Caso 

Ornellas expõem, direta ou indiretamente, esses instrumentos reais de formação e acumulação do 

saber, é possível perceber como essa base de dominação afeta o indivíduo e a sociedade em seus 

âmbitos mais locais.  

Outra renovação que a Nova História Política buscou promover foi a de fornecer umnovo 

olhar para as análises biográficas. Contar a história de um indivíduo é recorrente na história 

política. É comum também que as biografias busquem exaltar o biografado, principalmente 

quando este está envolvido em uma causa tida por alguns como nobre, ou então se é alguém que 

ocupa um importante cargo na política. As vertentes memorialísticas, comumente são marcadas 

por esse tipo de olhar sobre o biografado. Contudo, distante da intenção detecer elogios ao 

biografado, ou construir uma narrativa de teor épico ou ficcional, a “biografia histórica”tem por 

objetivo perceber, de um lado, em que instância a vida de particulares produz efeito nas mudanças 

e permanências históricas e, por outro, de que forma as mudanças e permanências históricas 

afetam a vida desses particulares. 

                                                   
149 FOUCAULT, 1976, p. 102 
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É importante compreender que não se trata da defesa de uma “neutralidade” de análise. 

Escolher retratar a vida de um indivíduo evidencia, por si só, que o estudioso considera tal 

biografia como algo relevante. A questão é que essa relevância não diz respeito ao teor heroico e 

particular do biografado, mas sim aos aspectos de sua vida que podem, à luz da história, levantar 

reflexões importantes e, por que não, inovadoras para a compreensão da própria história.    

Em outras palavras, é possível utilizar da análise biográfica em favor do conhecimento 

histórico, ou utilizar a história em favor da biografia do indivíduo. Como aponta Philippe 

Levillain:  

Mas a questão, que não é simples, concerne às relações entre o indivíduo e a 

História, e tudo depende se raciocinarmos em termos de condições de aparecimento 

do protagonista ou de efeitos de sua ação sobre uma realidade social.
150

 

Por último cabe refletir brevemente sobre uma questão complexa dentro do ambiente 

teórico e com a qual a pesquisa em torno de Ornellas tem como objetivo, ao menos, dialogar: a 

busca pela verdade.  

São inúmeras as tentativas de se compreender o que é a verdade. Seria possível discorrer 

sobre os maiores nomes da filosofia, da Idade Antiga até hoje, que têm em suas reflexões a busca 

da verdade como eixo central de debate. Enquanto alguns, como Platão, argumentam no sentido 

da possibilidade de alcançar uma verdade absoluta, outros, como Nietzsche, refletem no sentido 

de negar qualquer ideia de verdade, propondo que cada indivíduo possui sua forma de interagir 

com o mundo e, diante disso, interpretá-lo, sendo impossível conceber a verdade absoluta. 

Propor uma discussão sobre a verdade, dessa forma, não é uma tarefa simples e, 

dependendo do ambiente com o qual se deseja interagir, não muito inteligente. A pesquisa sobre o 

Caso Ornellas expõe em um de seus objetivos a “busca pela memória e verdade” sobre o caso. 

Contudo, o conceito de verdade aqui não diz respeito a verdades morais, ao âmbito existencial do 

termo, a busca da compreensão metafísica do mundo, mas sim à “verdade de fato”, buscar 

compreender o que de fato ocorreu enquanto episódio histórico, as ações concretas dos 

personagens envolvidos no caso, não suas intenções ou concepções morais. 

A prisão e morte de Ornellas são fatos históricos controversos, episódios que trazem uma 

memória cheia de lacunas e não ditos. É inegável que toda análise documental é influenciada pela 

interpretação daquele que a faz, contudo, concordando com Hanna Arendt (2001), mesmo que 

existam tais dificuldades na análise histórica, isso não significa a inexistência de matéria factual. 

Nesse sentido, a busca da verdade aqui proposta diz respeito a compreensão daquilo que não 

podemos mudar, a matéria factual que, mesmo que violentada pela mentira política, jamais será 

                                                   
150 LEVILLAIN; REMOND, 2003, p. 160 

https://sehufpr.wixsite.com/2018


336 O fazer historiográfico na contemporaneidade 
 

I SEH – Seminário de Estudos Históricos da Universidade Federal do Paraná (UFPR) 
30 de Outubro de 2018 a 01 de Novembro de 2018 – Curitiba 

https://sehufpr.wixsite.com/2018 

 

substituída por ela. A prisão e, principalmente, a morte de Ornellas são verdades factuais 

explícitas, entretanto, a forma como ocorreram ainda não está clara. É no sentido de esclarecê-las 

que aqui há a proposição de “busca pela verdade”.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esse trabalho teve como intuito debater brevemente sobre a construção teórica dentro das 

ciências humanas, bem como procurar discutir sobre determinadas perspectivas e conceitos 

teóricos que podem contribuir para a análise da prisão e morte de Henrique Cintra Ferreira de 

Ornellas, advogado criminal araponguense que foi preso e morto pela ditadura militar brasileira 

em 1973. 

Sendo o principal aporte teórico os debates existentes na Nova História Política, é possível 

notar o grande leque de possibilidades que podem circular dentro da pesquisa. As novas 

concepções sobre a política, as relações de poder, o papel da história na vida dos indivíduos e 

vice-e-versa, permitem, por meio dessa ampla gama de possibilidades de análise, perceber a 

complexidade da história, suas mais diversas interpretações, controversas e lacunas. 

Longe de buscar compreender fenômenos históricos em sua totalidade, as discussões 

trazidas nesse trabalho buscam mais provocar novas reflexões sobre o entendimento histórico do 

que dar grandes respostas. Mostrar, por meio de debates teóricos suscitados pela Nova História 

Política, permeada pela micro-história e história biográfica, alguns dos debates conceituais que 

podem servir de ferramentas para ampliar a compreensão sobre a história e os indivíduos nela 

inseridos, buscando, como aponta Foucault (1976), captar o poder e suas relações, formas e 

instituições mais regionais e locais, aproximando análises teóricas mais amplas ao cotidiano das 

pessoas. Aqui as ideias levantadas tiveram seu foco na morte de Henrique Ornellas, contudo, 

outros objetos podem se valer desses instrumentos. Como discutido anteriormente, os conceitos 

teóricos são ferramentas, cabe a nós, enquanto historiadores, fazer o melhor uso delas de acordo 

com nossos objetos e objetivos de análises.  
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Resumo: Através de monumentos luxuosos revestidos em mármore ou em uma simples inscrição no 

cimento ainda molhado, o cemitério torna-se a materialização das relações entre a sociedade e a morte, 

e está presente como sendo um aparelhamento urbano nas cidades brasileiras desde o século XIX. 

Como sendo um espaço projetado pelos vivos, o cemitério carrega as marcas da sociedade do seu 

tempo. A presente pesquisa pretende analisar a sociedade do tempo presente da cidade de Paranaguá e 

em que medida esta manifesta uma segregação social dentro do espaço cemiterial. Para tanto, 

utilizaremos da fala do memorialista Antonio Vieira dos Santos, além de imagens e relatos de 

trabalhadores do cemitério obtidos em trabalho de campo. Assim, pretendemos até certo ponto 

reconstruir a estratégica dominação do espaço cemiterial, bem como a falta de domínio sobre este 

através da análise dos “blocos”, lugar preservado a pobres e indigentes. 

Palavras-chave: Morte; tempo presente; memória; segregação socioespacial. 

 

Resumen: Através de monumentos lujosos hechos de mármol o en una simple inscripción en el 

cemento aún mojado, el cementerio se convierte en la materialización de las relaciones entre la 

sociedad y la muerte, y está presente como un aparato urbano en las ciudades brasileñas desde el siglo 

XIX . siendo un espacio proyectado por los vivos, el cementerio lleva las marcas de la sociedad de su 

tiempo. La presente investigación pretende analizar la sociedad del tiempo presente de la ciudad de 

Paranaguá y en qué medida esta manifiesta una segregación social dentro del espacio cementerial. 

Para ello, utilizaremos del habla del memorialista Antonio Vieira dos Santos, además de imágenes y 

relatos de trabajadores del cementerio obtenidos en trabajo de campo. Así, pretendemos hasta cierto 

punto reconstruir la estratégica dominación del espacio cementerial, así como la falta de dominio 

sobre éste a través del análisis de los "bloques", espacio reservado para los pobres 

Palabras clave: Muerte; tiempo presente; memoria; segregación social 
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APRESENTAÇÃO 

Conforme Chiavenatto (1988), citado por Barboza (2013, p. 126) “sepulturas, túmulos, 

pirâmides, catacumbas, cremação, ritos funerários, foram usados pelas sociedades como formas 

de destinar os restos mortais dos seus membros”. Nesse caso, os cemitérios são espaços que 

“falam”, que contam histórias que oportunizam aos povos representar e re-apresentar sentimentos 

em relação aos seus entes queridos, além de perpeturar uma representação acerca daquele que 

morreu.151 

Os cemitérios são, portanto espaços de lutas por representações onde algumas famílias ou 

grupos delegam ao seu morto maior ou menor visibilidade. As representações estampadas nas 

lápides acabam por configurar uma distinção social. Contudo, os espaços de cemitérios são 

também espaços lugares para sentimentos materializados através de flores, mensagens, placas, 

lápides, figuras. Nos cemitérios, a morte se monumentaliza, pois as lápides (ou a falta delas), 

evocam sentidos. Ora silenciando pessoas e grupos, ora perpetuando um sujeito e seu lugar na 

sociedade e no seu grupo. Nas lápides são eternizadas as recordações, conforme nos ensinou Le 

Goff (1990).  

Os cemitérios, por sua vez, são lugares de memórias construídas para manutenção de uma 

dada memória perpetuada no tempo. No entanto, as memórias são representadas de acordo com as 

condições econômicas do morto. Nesse sentido, poderá haver mais ou menos pompa, no evento da 

morte, o que marca também uma identidade social não só para o morto, como também para a 

família enlutada. O cemitério se constitui,  portanto, um lugar de memória construída, conforme 

jádestacado por Nora (1993) . Fizemos essas referências porque entendemos que a morte, assim 

como a vida, não é igual para todos.   

Todos os dias, os espaços que ocupamos rotineiramente, representam o nosso poder 

aquisitivo ou a falta deste em sociedade. O lugar onde trabalhamos, o cargo que ocupamos, a casa 

que moramos é dentro das esferas sociais, ato que nos identifica e ‘fala’ de nosso lugar na 

sociedade.   

Fato é que somos diariamente identificados pelas propriedades – materiais ou imateriais – 

que temos. Assim se dá a segregação dos sujeitos nos espaços, mesmo que de forma velada. O que 

delimita esses espaços é, portanto, segundo nosso entendimento o poder do capital. 

Neste trabalho, pretendemos problematizar a existência da segregação social no interior do 

espaço do cemitério Nossa Senhora do Carmo na localidade de Paranaguá, PR. 

                                                   
151 O conceito de representações proposto por Chartier (1991) é delineado com o acúmulo de contribuições 

de vários autores. De início, os trabalhos de Pierre Bourdieu aparecem como base na qual Roger Chartier se 

apoia. O poder e a dominação estão sempre presentes. As representações não são discursos neutros: produzem 

estratégias e práticas tendentes a impor uma autoridade, uma deferência, e mesmo a legitimar escolhas. 
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Sabemos que, enquanto vivos, existe uma preocupação com a “imagem” do indivíduo 

em relação  à sociedade, e, enquanto mortos, essa “imagem” deve – em tese – prevalecer, para 

garantir a perpetuação da própria vida.  

Buscaremos aqui, falar da historicidade do Cemitério Nossa Senhora do Carmo tendo 

como ponto de vista a concepção de espaço segregado a partir da análise do traçado de suas ruas e 

da distribuição dos túmulos no espaço da necrópole. Em contraste, partiremos para a análise dos 

blocos, lugar feito com intuito de abrigar corpos de pobres e indigentes.  

Primeiramente perpassaremos por uma discussão sobre a temática da morte e suas 

representações e seguiremos com uma análise sobre as práticas cemiteriais com um recorte 

temporal marcado por meados do século XIX até os dias atuais. Nesse momento, discutiremos 

como a prática dos enterros no interior das igrejas já era marcado por uma divisão dos espaços 

para ricos, pobres e negros. Em seguida, iremos para historicidade do nosso recorte espacial, 

Paranaguá da década de 1850. A porta de acesso as informações sobre o cemitério  Municipal 

Nossa Senhora do Carmo serão as memórias de Antônio Vieira dos Santos.152 Nessa sequência, 

teremos a análise das imagens do cemitério atualmente, tendo como escopo, discussões sobre a 

segregação dos espaços.  

As concepções de memória e de espaço de memória de atores tais como Jacques Le Goff 

(1990) e Pierre Nora (1993), são fundamentais para a compreensão das relações entre memória e 

lugar de memória. Para fomentar nossa discussão sobre a dominação dos espaços seguiremos com 

as considerações de Pierre Bourdieu (2013), bem como Milton Santos (2012) para a discussão da 

segregação socioespacial e o conceito de rugosidades, no que tange às fendas sociais marcantes no 

local de análise. Por outro lado, é importante frisar que na pesquisa lançamos mão de um rol de 

fotografias do espaço do cemitério. Nosso intuito é lançar mão do recurso fotográfico como uma 

possibilidade de direcionar o olhar do leitor para o espaço analisado buscando pistas do espaço 

segregado. As fotografias são um acervo autoral criado especialmente para a pesquisa. São 

materiais selecionados metodologicamente voltados para o tema.  

Existem sentidos polissêmicos na fotografia. Os indivíduos fazem a sua leitura, conforme 

o lugar seu social apontado por Certeau (1982). No entanto, a interpretação das fotografas da 

                                                   
152 Antonio Vieria dos Santos, um dos primeiros a se preocupar com o registro de memórias mas também 

com a coleta de documentos relacionados ao Paraná do período colonial e imperial, contribuiu significativamente 

para a construção de uma narrativa histórica da localidade de Paranaguá. Trata-se da obra “Memória Histórica da 

cidade de Paranaguá”,  é datada de 1850 e, como grande parte da documentação histórica que o autor relata e 

transcreve não existe mais, o livro tornou-se fonte indispensável de pesquisa para pesquisadores da história do 

Brasil e do Paraná nesse período. Os originais manuscritos e ilustrados pelo autor, pelo seu valor histórico e 

documental, como testemunho material de um modo peculiar de fazer livros e sistematizar o conhecimento, 

passam a integrar os bens de valor cultural tombados pelo Estado do Paraná. SANTOS, Antonio Vieira dos. 

Memória histórica de Paranaguá. Curitiba: Vicentina, 2001. 358 p. v. 2. Algumas informações significativas 

acerca desse memorialista podem ser acessadas no site  http://www.patrimoniocultural.pr.gov.br . Acesso em 19 

de novembro de 2018. 
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nossa pesquisa, além de dirigida por esse lugar social do leitor, será direcionada para a 

problemática que estabelecemos que é a percepção de um espaço estratificado. 

Nesse caso, convém evocar Jacques Le Goff (1990, p. 462 ).  “Um monumento funerário é  

destinado a perpetuar a recordação de uma pessoa no domínio em que a memória é 

particularmente valorizada: a morte. O monumento tem como características o ligar-se ao poder 

de perpetuação, voluntária ou involuntária, das sociedades históricas (é um legado à memória 

coletiva) e o reenviar a testemunhos que só numa parcela mínima são testemunhos escritos”. 

Toda narrativa histórica nasce de escolhas. A prática historiográfica é resultado de um 

processo de seleção. Nesse caso, não só as fotografias que elaboramos, mas também os relatos 

coletados com os coveiros do cemitério Nossa Senhora do Carmo e as demais documentações são 

documentos fabricados pelo nosso fazer de pesquisador conforme já destacado por Le Goff (1994) 

e Certeau (1982). 

 

A RELAÇÃO COM A MORTE: PREÂMBULO GERAL A PARTIR DO SÉCULO XIX  

Nos últimos tempos, a morte vem sendo tratada como um problema, perseguida por um 

tabu. De acordo com Elias (2001, p. 10), “a morte é um problema dos vivos” .  Isso decorre  

porque, segundo o autor, os humanos são os únicos seres vivos capazes de prever seu próprio fim, 

isto é: somente nós temos consciência de que estamos fadados a um fim. Dentro do imaginário da 

sociedade ocidental contemporânea, esse destino se tornou um tabu, devido ao medo da morte 

que historicamente adquirimos. 

Contudo, o mesmo autor destaca queas ciências evoluíram no sentido de oferecer 

segurança e garantir mais tempo de vida para os indivíduos. No entanto, esse grau elevado de 

recalcamento da morte se dá sobretudo em sociedades mais desenvolvidas onde os índices de 

expectativa de vida são mais elevados, conforme considera Elias (2001).   Assim, diversos 

métodos capitalistas buscam nos confortar para o momento do nosso fim, oferecendo serviços de 

planos funerários e seguros de vida. Tais métodos, são responsáveis pela segregação 

socioeconômica dos indivíduos, haja vista que muitos não detêm de poder econômico para obter 

planos que garantam uma morte menos conturbada e mais digna. 

Tal prática social evidencia o distanciamento dos vivos para com a morte, que, por 

conseguinte, exprime o fim de certas tradições ritualísticas que antes eram considerados sagradas 

para o destino da alma à vida eterna. 

Até meados do século XIX, a morte não era vista como o fim da vida, mas como uma 

etapa desta. Segundo Rodrigues, (1997, p. 149) “a morte é identificada como a passagem de uma 

forma de vida social a uma outra, de modo que ela não é o fim da existência, mas o começo de 
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uma nova vida”. Nesse sentido, a preocupação que permeava essa sociedade não era a finitude da 

vida, mas o medo de que a alma do indivíduo, caso não tivesse passado pelos rituais e cerimônias 

que operavam essa passagem, fosse remetida ao martírio. 

O encaminhamento da alma do morto obedecia rituais, sobretudo, da tradição católica que 

acompanhavam o indivíduo desde sua fase moribunda até sua cova. Segundo Ariès (2003, p. 24) 

a morte era uma cerimônia pública: “A câmara do moribundo convertia-se então em lugar 

público. “[…] Importava que os parentes, amigos e vizinhos estivessem presentes”. De acordo 

com os costumes da época, quanto maior o número de pessoas em volta do moribundo rezando 

pela sua alma, maior a possibilidade de livramento do abismo durante seu período no purgatório. 

Quanto a isso, há evidências de pessoas no Brasil do século XIX que pagavam para haver 

o maior número de pessoas durante seu funeral:  

[…] pessoas pobres […] eram frequentadores profissionais de funerais, às vezes 

contratados às centenas para acompanhar o féretro em troca de velas  e comida. […] 

Feitos de velas e pobres, além de outros elementos, esses funerais em grande estilo 

não eram necessariamente o melhor expediente para uma vida eterna feliz, mas com 

frequência funcionavam como uma solução para a dor dos sobreviventes. (REIS, 

1997, p. 119) 

Nesse sentido, observamos que a morte, assim como os processos do morrer, eram 

encaminhamentos de incumbência coletiva exigindo a participação da comunidade e, 

consequentemente, a convivência estreita com o fato social da morte.   

Além da preocupação das pessoas com o encaminhamento de sua alma, havia a 

preocupação dos mais ricos com a organização do evento do funeral, para que este se tornasse 

uma data memorável. Segundo José Reis, (1997, p.116), “a capacidade de mobilizar muita gente, 

por exemplo, era um sinal de prestígio do morto e sua família, um símbolo de poder secular...” De 

acordo com o mesmo autor, tal evento era um dos divertimentos preferidos dos brasileiros da 

época.  A importância das pessoas influentes com o seu cortejo fúnebre tinha um cunho festivo 

tão grande que  famílias abastadas espalhavam centenas de convites. 

Outra maneira na qual se exprime tal relação próxima entre vivos e mortos é através dos 

enterros no interior das igrejas, prática que prevaleceu no Brasil até a década de 1850. Segundo 

Cláudia Rodrigues,  

Esta familiaridade assentava-se numa relação de vizinhança cotidiana entre os 

habitantes e as sepulturas. Ao frequentarem as igrejas, pisavam, caminhavam, 

sentavam e oravam sobre seus mortos, a todo o tempo sentindo seus odores, 

expressando uma determinada sensibilidade olfativa resultante da fé existente na 

sacralidade dos sepultamentos eclesiásticos. (RODRIGUES, 1997, p. 21) 

A fundação da Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário, no Município de Paranaguá, se 

deu nesse mesmo contexto em que a sociedade enterrava seus mortos, - sobretudo os chamados 
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ilustres, - no interior dos templos religiosos. De acordo com os manuscritos de Antônio Vieira dos 

Santos (2001, p. 45), até 1850 no solo da igreja matriz Nossa Senhora do Rosário, havia cerca de 

45.000 a 50.000 corpos enterrados sob o solo desse templo.153 

Contudo, a prática dos enterros no interior das igrejas também foi um meio no qual se 

inscrevia uma cultura de segregação social. Vale ressaltar que, além da segregação social no 

interior do templo, a igreja Matriz era reservada somente a pessoas brancas, enquanto que a Igreja 

de São Benedito, com data de fundação em 1784 e antes pertencida à antiga Irmandade de Nossa 

Senhora do Rosário dos Pretos, também localizada na região central da cidade, era reservada a 

negros e mestiços. Podemos observar isso analisando que os espaços tumulares mais próximos ao 

altar da igreja, e portanto considerados mais próximos de Deus, eram reservados às pessoas da 

nata da sociedade, senhores de terras e de escravos, coronéis, entre outras figuras influentes para 

época. 

Muito embora já houvesse uma preocupação com o sepultamento no inerior de igrejas no 

Brasil, foi somente na década de 1850 que essa realidade muda drasticamente. Conforme destaca 

Shwyzer, (2001, p. 4)  “as propostas médicas relativas ao ocultamento dos cadáveres no Brasil 

tem uma longa data; pois desde o século XVII já preocupava-se com a mudança dos 

enterramentos para fora das cidades”.  

Esse período foi marcado por epidemias, como foi o caso do surto de cólera em 1855-6 na 

Bahia que levou os mesmos manifestantes do episódio da “cemiterada” à se render aos novos 

métodos higienistas que promoviam a segurança dos vivos Reis (1991)154.   

Conforme destaca Schwyzer,  

É a presença de um novo olhar sobre o cadáver na sociedade brasileira. O do 

médico. Este, apontava às multidões o inimigo, salvando assim, por seus sábios 

conselhos, milhares de vidas. A febre amarela foi apenas um fator conclusivo de um 

longo trabalho médico em relação à saúde da sociedade brasileira de um modo geral 

(SCHWYZER, 2001, p. 17) 

Após o reconhecimento da necessidade de higiene e distância dos cadáveres, a 

preocupação com a alma e memória do morto deu lugar a preocupação com a saúde dos vivos. 

Diante dessa nova realidade, a sociedade do  Brasil oitocentista aos poucos vai se distanciando da 

morte. Conforme a conceituação de Nora (1993) o cemitério tornam-se um ‘lugar de memória’. 

                                                   
153 A Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário é o templo mais antigo da cidade. De acordo com as 

memórias de Vieira (2001, p. 43) “sua fundação é antiquíssima, mas supõe-se que fosse erecta depois do ano de 

1560, quando vieram os povos de Cananéia povoar as baías de Paranaguá”. 

154 “O episódio que ficou conhecido como ‘cemiterada’, ocorreu em 25 de outubro de 1836. No dia 

seguinte entraria em vigor uma lei proibindo o tradicional costume de enterros nas igrejas e concedendo a uma 

companhia privada o monopólio dos enterros na cidade de Salvador por trinta anos”. (REIS, 1991, p. 13)  
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As propostas de saúde e higiene pública conduzem a sociedade para recriação das relações com 

seus mortos.  

Nessa mesma direção teórica convém frisar que a memória no espaço ocupado pelos 

mortos, seja na igreja ou no cemitério, sempre esteve presente em diferentes sociedades. Já a 

rememoração coletiva dos mortos existe desde a antiguidade. Segundo Le Goff (1990, p. 386) , a 

“associação entre a morte e a memória adquire com efeito e rapidamente uma enorme difusão no 

cristianismo, que a desenvolveu na base do culto pagão dos antepassados e dos mortos”. O mesmo 

autor ainda destaca que a prática das orações pelos mortos tornou-se um costume desde muito 

cedo na Igreja.  

No século XIX a memória coletiva dos mortos se deu, sobretudo através dos monumentos, 

cujo cemitério configura um espaço de excelência dessa presença.155 

 

CEMITÉRIOS COMO ESPAÇO DE MEMÓRIA E DE SEGREGAÇÃO EM 

PARANAGUÁ 

Os cemitérios, são monumentos e pois são objetos que destacam a existência de uma 

pessoa, seja através de uma inscrição numa lápide ou uma capela com arquitetura peculiar, todos 

exprimem a perpetuação do que o indivíduo foi em vida. Os cemitérios configuram-se assim, 

como lugares de memória, pois a “imaginação [coletiva] o investe uma aura simbólica” (NORA, 

1993, p. 21).  

Conforme as memórias de Antônio Vieira dos Santos, em Paranaguá, o primeiro espaço a 

abrigar mortos fora do ambiente das Igrejas foi o Cemitério Municipal. Esse Cemitério Municipal 

foi construído conexo a Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário, conforme podemos observar no 

ANEXO I. Esta fotografia, assim como as demais no corpo do texto, aparentemente carrega uma 

informação objetiva sobre a localização da necrópole anexa a Igreja Nossa Senhora do Rosário, 

no entanto, nos interessam suas subjetividades.  

A localização do cemitério, como sendo um prolongamento do templo religioso é 

reveladora da vida social, cultural e mesmo política da cidade. E, conforme pode ser observado na 

mesma imagem o cemitério era um lugar de visibilidade no ambiente urbano de Paranaguá. Este 

lugar geográfico destinado para os mortos destaca ainda que no final do século XIX a cidade já 

havia aderido a pratica de enterrar os mortos fora do interior da Igreja, no entanto, também 

manifesta a  continuidade da aproximação entre os vivos e os mortos naquela cidade. 

                                                   
155 “O monumento é tudo aquilo que pode evocar o passado, perpetuar a recordação, por exemplo, os atos 

escritos” (LE GOFF, 1990, p. 462). Os monumentos são herança do passado e este tem como característica o 

ligar-se ao poder de perpetuação, voluntária ou involuntária, das sociedades históricas. 
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De acordo com os registros encontrados nos escritos de Vieira dos Santos, esse cemitério  

tem sua construção iniciada no ano de 1850 sendo finalizada no ano subsequente. Apesar dessa 

datação, o memorialista traz que o primeiro sepulcro (foi da esposa de uma personalidade local, o 

Comendador Manoel Antônio Guimarães, Dona Maria Clara Guimarães) foi erguido em 1849. 

Se antes, a influência do indivíduo se dava com o cortejo de seu funeral pela grande 

quantidade de pessoas ou na proximidade do túmulo com o altar da igreja, agora esse hábito 

passou a se configurar de outra maneira. Para explicitar a influência social e econômica de uma 

família ou de um indivíduo, estes investiam no aformoseamento de seus túmulos, construindo 

capelas com grandes arranjos que continham figuras santas, com o objetivo de se aproximar da 

arquitetura do solo sagrado das igrejas. Além do apego da população para com os hábitos 

funerários antigos, haviam ainda interesses econômicos das irmandades que eram entidades 

responsáveis pelos processos funerários de diversas comunidades.156 

Não foram encontradas fontes que nos indicassem a data em que o Cemitério Municipal 

Nossa Senhora do Carmo foi inaugurado. No entanto, é possível que exista uma relação com as 

medidas tomadas pelo Estado em decorrência da Proclamação da República, em 1889. Esse 

evento político através do governo provisório de Manoel Deodoro da Fonseca tratou de executar 

reformas administrativas do Estado que se faziam necessárias, segundo os interesses das elites 

politicas da época. Dentre eles, foram tomadas as primeiras medidas para a laicização do Estado, 

tal como como a instituição do casamento civil e a secularização dos cemitérios. Porém, são 

suposições, pois, como  mencionamos, a data de fundação do cemitério Municipal Nossa Senhora 

do Carmo édesconhecida. A falta dessa informação decorre do fato de que, primeiramente, a 

construção desse cemitério não é contemporânea ao memorialista Antônio Vieira dos Santos, haja 

vista que a escrita de suas memórias findam no ano de 1850, por esse motivo não encontramos 

vestígios da data de fundação do Cemitério Nossa Senhora do Carmo nessa fonte. Outro fato que 

dificulta a reconstrução do histórico desse cemitério é que as catacumbas lá situadas, muitas 

foram transferidas do antigo cemitério ao lado da igreja matriz para o Cemitério Nossa Senhora 

do Carmo, o que causa uma confusão de datas, como por exemplo, o jazigo da esposa do 

Visconde de Nacar, quem tem data de 1849. Além disso, também há um problema crítico de falta 

de documentos, o que podemos sugerir uma falta de comprometimento histórico por parte da 

administração da cidade. 

Contudo, independente dessas questões, é fato que oCemitério Municipal Nossa Senhora 

do Carmo,através de seus túmulos, lápides e mausoléus, revela parte significativa da cidade, 

                                                   
156  “As irmandades eram associações corporativas, no interior das quais se teciam solidariedades fundadas 

nas hierarquias sociais. Havia irmandades poderosíssimas, cujos membros pertenciam à nata da elite branca 

colonial. No topo estavam as irmandades das Santas Casas de Misericórdia...” (REIS, 1991, p. 51)  

https://sehufpr.wixsite.com/2018


346 O fazer historiográfico na contemporaneidade 
 

I SEH – Seminário de Estudos Históricos da Universidade Federal do Paraná (UFPR) 
30 de Outubro de 2018 a 01 de Novembro de 2018 – Curitiba 

https://sehufpr.wixsite.com/2018 

 

conforme veremos a diante. Ou seja, é lugar de memória que hospeda personalidades politicas e 

econômicas de Paranaguá, como por exemplo Dr. Leocádio José Correia (1848-1886)157, 

Visconde de Nacar (1813-1893), entre outros, mas também revela aspectos concernentes as 

desigualdades sociais naquela urbe.158  Essas informações mostram  indícios, sinais subjetivos, 

nem sempre evidentes, mas que nos permite uma perspectiva histórica das relações sociais de 

poder, sobretudo se levarmos em conta a visibilidade dada aos nomes de personagens chamados 

de ‘ilustres figuras da história de Paranaguá´. 

Essa necrópole, localizada no centro da cidade de Paranaguá, a despeito de abrigar os 

ditos ‘ilustres parnanguaras’, possui também túmulos de moradores provenientes  de diferentes 

áreas da cidade. Há, portanto, uma massa diversificada de culturas, credos religiosos mas, 

sobretudo, de classes socioeconômicas. Essa última característica não é indicativo de um espaço 

democrático para seus ‘moradores’, ao contrário, é um ambiente segregado e que reproduz as 

diferenças sociais daquela cidade.  À vista disso, o Cemitério Nossa Senhora do Carmo pode ser 

lido através da produção de seu espaço construído, do traçado de suas ruas, das edificações e da 

infraestrutura láexistente. Trataremos de buscar, a partir de agora, pistas das feições urbanas desse 

que é somente um, dentre os espaços de segregação social que constituem a cidade de Paranaguá.   

 

O TERRITÓRIO HABITADO E SUAS SEGREGAÇÕES: O CEMITÉRIO MUNICIPAL 

NOSSA SENHORA DO CARMO 

Em relação à localização geográfica e suas influências no cotidiano do indivíduo, estamos 

de acordo com Milton Santos que “cada homem vale pelo lugar onde está: o seu valor como 

produtor, consumidor, cidadão depende de sua localização no território” (SANTOS, 2012, p. 107). 

Dessa maneira, o território habitado torna-se determinante para distinguir o indivíduo e sua classe 

social.  

                                                   
157 Dr. Leocádio José Correia foi “Médico, político, intelectual, chefe de família exemplar. Esses são 

alguns dos perfis apontados pelos biógrafos de Leocádio José Correia. […] Além de médico reconhecido na 

cidade de Paranaguá e redondezas, Leocádio assumiu ao longo de sua trajetória algumas colocações políticas 

importantes. Em 1875 assumiu as funções de Inspetor Sanitário dos Portos de Saúde de Paranaguá a Antonina, 

tendo exercido importante papel durante uma epidemia de febre amarela que assolou a região no período em que 

ocupou esse cargo. Ocupou uma cadeira na Assembleia Provincial entre 1876 e 1879, pelo Partido 

Conservador.” MACHADO, Marilene. Leocádio José Correia e o espiritismo no Brasil: discursos e 

representações sociais. Disponível em http://www.abhr.org.br/plura/ojs/index.php/anais/article/view/451/362 

acesso em 21 de novembro de 2018. 

158 “Manoel Antônio Guimarães, o Visconde de Nacar, nascido em 1813, foi até seu falecimento em 1893 o 

senhor do comércio de Paranaguá, a ponto de somente seus negócios serem suficientes para justificar a 

instalação de uma casa de cobrança de impostos no município. Vários eram os imóveis que possuía em 

Paranaguá, além de olaria em Barreiros, empresa de transportes marítimos, armazéns no porto e comércio de 

escravos. Também era colaborador da Santa Casa de Misericórdia”. Inf. extraída do site do Governn do Estado 

departamento de Coordenação do Patrimônio Cultural. Disponível em 

http://www.patrimoniocultural.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=185 acesso em 21 de 

novembro de 2018. 
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Para deixar claro como a classe social de um sujeito pode determinar o lugar o qual este 

ocupa, fazemos uso das considerações de Bourdieu (2013). De acordo com os pressupostos do 

sociólogo, os espaços podem ser divididos em físicos e sociais, desse modo “o espaço físico é 

definido pela exterioridade recíproca das partes, o espaço social é definido pela exclusão mútua 

(ou distinção) das posições que o constituem; isto é, como estrutura de justaposição de posições 

sociais” (BOURDIEU, 2013, p. 133).  

Evidenciamos essa questão ao observarmos o jazigo da família Veiga. Essa edificação 

chama a atenção por sua arquitetura fiel ao catolicismo. Sua condição econômica afortunada pode 

ser constatada pelo revestimento em mármore. A boa localização do túmulo, situado na área 

central do cemitério torna essa ‘residência’ visível para os visitantes do cemitério, conforme 

podemos ver na fotografia a seguir.  

Foto n. 1: Jazigo Família Veiga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo pessoal 

 

Este sepulcro, é uma propriedade, e sobre ela recaem custos “residênciais”, como por 

exemplo, o custo da compra e o da manutenção periódia; mas também carrega memória. A família 

Veiga, enquanto agente social e ocupante de um espaço social, exprime sua posição na sociedade 

parnanguara em sua propriedade no cemitério municipal.159 

                                                   
159 Para Bourdieu, a questão da propriedade, por si só é capaz de distinguir os indivíduos e os meios ao quais 

esses pertencem. Isso porque, ter mais ou menos propriedades demonstra o poder economico do indivíduo e, 

portanto ,sua influência no espaço social. (BOURDIEU, 2013) 
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Isto posto, não devemos deixar de destacar as análises de Bourdieu (2013), quanto as 

sociedades estratificadas e suas hierarquias. Em uma coletividade,  

hierarquizada, não existe espaço que não seja hierarquizado e que não exprima as 

hierarquias e as diferenças sociais de um modo deformado (mais ou menos) e, 

sobretudo, mascarado pelo efeito de naturalização acarretado pela inscrição durável 

das realidades sociais no mundo físico: diferenças produzidas pela lógica social 

podem, assim, parecer emergidas da natureza das coisas (basta pensar na ideia de 

“fronteira natural”). (BOURDIEU, 2013, p. 134) 

Assim sendo, as camadas da sociedade em que vivemos, motivam as hierarquias dos 

espaços que ocupamos, colocando-os em posição de melhor ou pior lugar com base, sobretudo, 

nos privilégios e exclusões consequentes dos níveis de propriedade de capital. Ainda mais além, o 

sociólogo nos coloca à reflexão os modos como essas hierarquias se inscrevem sutilmente no 

nosso cotidiano: 

penso em todas as atitudes de deferência e de reverência que a simples qualificação 

social do espaço (locais de honra, a primeira fila etc.) e todas as hierarquizações 

práticas das regiões do espaço (parte alta/ parte baixa, parte nobre/parte vergonhosa, 

proscênio/bastidores, fachada/depósito, lado direito/lado esquerdo etc.) tacitamente 

impõem. (BOURDIEU, 2013, p. 135) 

O cemitério municipal Nossa Senhora do Carmo em Paranaguá, apesar de comportar os 

mais diversos públicos não foge à hierarquização apontada a cima pelo sociólogo. Isso se dá 

porquê, como vimos, este é o cemitério mais antigo da cidade; além de estar localizado na região 

central, onde dispõe de melhor acesso para as pessoas realizarem a visita de seus entes. A 

necrópole em questão diz respeito a um reflexo da cidade de Paranaguá, pois, econtramos dentro 

de um mesmo espaço representações de diferentes religiões, arquiteturas de diferentes tempos e 

sobretudo, as diferenças sociais que são perpetuadas. Desse modo, é possível identificar as 

rugosidades presentes nesse lugar.  

De acordo com Milton Santos, (SANTOS, 1978, apud CAMPOS, 2008) as rugosidades 

são fendas perceptíveis aos olhos, são marcas que atravessaram tempos e que carregam 

significado para as pessoas dos dias atuais. As marcas as quais aqui nos refirimos, são as 

distâncias entre as pessoas, distâncias essas materializadas em mármores e em grandes esculturas. 

Tais esculturas marcam o meu espaço e o espaço do outro, o espaço do rico e o espaço do pobre, o 

espaço do limpo e o espaço do sujo. Contudo, tais aspectos serão vistos de forma detalhada,  na 

análise das imagens.  
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Seguindo o modelo urbano da cidade dos vivos, a necrópole é dividida em ruas e quadras. 

Cada túmulo é numerado a fim de identificar  a localização do residente’.  E, se os bairros 

representam as regiões de uma cidade, no cemitério existem as Zonas 1, 2 e 3. 160
. 

A Zona 1 compõe uma das  partes mais antigas do cemitério; nesse local, encontramos 

uma pequena parte de túmulos históricos. Nessa Zona está disponibilizado pela prefeitura à 

indigentes e pessoas de baixa renda.  

Na zona 2, por sua vez, encontram-se a maioria dos sepulcros de figuras históricas, 

inclusive o do Dr. Leocadio José Corrêa, tombado pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico 

e Artístico Nacional). Vale ressaltar que a concentração de túmulos históricos, pertencentes a 

pessoas chamadas de notáveis na História parnanguara, se deu pelo fato de que antes a entrada do 

cemitério localizava-se no arco do antigo necrotério, estabelecido na Zona 2.  

A Zona 3, enfim, é a parte mais nova, na qual estão concentradas as arquiteturas tumulares 

mais extravagantes e de alta renda. Essa divisão pode ser explicada de acordo com relatos dos 

coveiros obtidos durante trabalho de campo.  

De acordo com o coveiro mais antigo do cemitério, antigamente (cerca de 30 anos atrás), a 

regulamentação dos terrenos não era fiscalizada de maneira correta pela prefeitura. Segundo ele, 

quando o cemitério ainda tinha espaço para construção de mais jazigos, as famílias que detinham 

mais capital ou maior influência política na sociedade, tinham privilégios na escolha não só do 

lugar onde queriam construir sua sepultura, mas também do tamanho do espaço que pretendia 

ocupar.  Quanto a dominação do espaço, Bourdieu nos mostra que  

A capacidade de dominar o espaço apropriado, notadamente apropriando-se 

(material ou simbolicamente) dos bens raros (públicos ou privados) que aí se 

encontram distribuídos, depende do capital possuído. O capital permite manter a 

distância pessoas e coisas indesejáveis e, ao mesmo tempo, aproximar-se das 

pessoas e coisas desejáveis, minimizando assim o dispêndio (notadamente de tempo) 

necessário para delas se apropriar. (BOURDIEU, 2013, p. 137) 

 Levando em consideração o fato de que o cemitério é um espaço onde se 

materializa a memória através dos monumentos tumulares, podemos concluir que a potência da 

perpetuação da memória, é proporcional ao capital envolvido na compra.  

 

PERCURSOS PELA NECRÓPOLE: ENTRE ADMIRÁVEIS RUAS E  FÉTIDOS BECOS  

Próximos da área de maior circulação de pessoas e distantes o suficiente da área 

empobrecida, encontra-se a Zona 3. Nela, conforme destacamos, se encontram túmulos que 

                                                   
160 Durante trabalho de campo no cemitério, não foi encontrado nenhuma planta ou mapa do cemitério. De 

acordo com a gestão vigente, devido a um acidente recente essas informações foram perdidas restando apenas 

alguns esboços das ruas feitos pelos próprios coveiros em vários livros ata. 
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ostentam poder político e social. São, de acordo com nossas impressões pessoais, um espaço 

repleto de admiráveis capelas e um lugar de memórias fincadas em mármore a fim de marcar a 

simbolicamente a longevidade do sepultado. 

 

Foto n. 2 .Vista para o jardim central da 

Zona 3 

 

 

 

 

 

Foto n. 3 Rua da Zona 3 

 

 

 

 

 

 

 

Fontes: Acervo pessoal 

 

O conjunto das imagens colocam em evidencia a Zona 3 (fotografia acima). Esse espaço é 

uma área nobre da necrópole. As ruas largas contrastam com as outras áreas do cemitério, com 

canteiros limpos e calçamento de paralelepípedo, um local que nos remete a um sentimento de paz 

e calmaria.  

Os  investimentos consideráveis em moradias para os mortos como essas e também em 

túmulos em mármore  demonstram a intensão de monumentalizar a memória, conforme já 

destacamos no início do artigo. Houve todo um planejamento que reflete a importância que 

familiares ou agremiações, tal como os estivadores, delegam para a memória do indivíduo e do 

grupo ao qual representa. Nesse sentido, as lápides e os mausoléus adquirem o seu caráter de 

monumento. O monumento, conforme já reiterado por Le Goff, (1990), liga-se ao poder de 

perpetuação. A memória foi, com esse expediente, monumentlizada no mármore. Houve um 
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trabalho de a racionalização, um planejamento para a manutenção dessas memórias a fim de que 

elas pudessem sobreviver ao tempo.   

Nesse local, encontramos monumentos (em forma de mausoléus capelas que preservam  

memórias em grande estilo de famílias inteiras ou, até mesmo, de classes profissionais, tais como 

a capela dos estivadores, grupo de trabalhadores portuários da cidade de Paranaguá. Por certo que 

nem todos os restos mortais dos estivadores estão monumentalizados nesse ambiente. Tratam-se 

de trabalhadores cujas ações são consideradas relevantes para aquela agremiação.  

 

Foto n.4: Capela do Sindicato dos Estivadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: acervo pessoal 

 

Destacamos, no entanto que nem toda memória pode ser monumentalizada dessa forma. 

Além da vontade de perpetuar, deve haver a possibilidade para que ocorra a perpetuação dessa 

memória. A monumentalização dessas memórias envolveu nesse caso grande investimento 

econômico quer seja de familiares ou dos grupos os quais o morto pertencia. Uma forma de 

continuidade da lembrança está materializada nos sepulcros que materializam os valores sociais, 

econômicos, políticos, religiosos. A memória passa assim a ser compartilhada por quem percorre 

as ruas bem cuidadas da Zona 3. Esse ato de memória fincada na lápide funciona como garantia 

de sobrevivência de grupos e de sujeitos naquela sociedade.    

Os mausoléus ou as admiráveis capelas, assim como as  ruas amplas, em cuidadas e 

arejadas com jardins, destacados nas imagens anteriores dão o tom da parte nobre dessa  

necrópole. As vias da Zona 3, são reveladoras da camada social dos ‘seus habitantes’.  A ordem 

no espaço cria asensação de um elo “[...] elo entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos, bem 

como promovem o seu reconhecimento. É como se, ao lembrar, se conseguisse marcar o passado, 
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conferir-lhe sentido, garantir existência, ou mesmo uma forma de se vencer a morte.” 

(BARBOZA, 2013, p. 129). 

 

O BLOCO OU A ZONA QUE NÃO EXISTE   

este lugar sem tempo nem memória, 

nesta luz absoluta ou absurda,  

ou só escuridão total, relances há  

em que creio, ou se me afigura,  

ter tido, alguma vez, passado… 

(Rui Knopfli, in "O Corpo de Atena") 

 

 Se procuras um lugar onde a segregação social é expressa de maneira explicíta no 

Município de Paranaguá, recomendamos que visite a Zona 1 do Cemitério Municipal Nossa 

Senhora do Carmo. 

 Para aquele cuja  renda não permite a monumentalização da memória  através da  

compra de um jazigo. Resta-lhe portanto, o Bloco. O bloco consiste em um ‘não lugar’ ou em um 

‘lugar de memórias escondidas’.  Esse espaço foi inaugurado no ano de 1995 e versa de um 

conjunto de enormes paredes, cada um com altura para quatro gavetas e com comprimento total 

de aproximadamente 30 metros, e abriga inúmeros corpos ‘sem memórias’. Cada túmulo em 

forma de gaveta é uma morada pública e, portanto, temporária. 161 

  

                                                   
161 Essa informação foi obtida através de conversa informmal com o Sr. Fabrício, funcionário do setor 

administrativo da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que é responsável pelos cemitérios. Como não foi 

encontrado nenhum registro municipal da construção das chamadas “Gavetas Municipais”, o Sr. Fabrício nos 

informou que realmente não há registro, mas que esse foi construído em 1995 na gestão do ex-prefeito Mário 

Manoel das Dores Roque, para sanar as necessidades das pessoas de baixa renda que não tinham poder aquisitivo 

para efetuar a compra de um terreno. Tais narrativas estão anotadas em um diário de campo. Esse expediente 

metodológico foi tomado de empréstimo das orientações do método etnográfico e permitiu construir aspectos 

importantes dessa pesquisa.  
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Foto n.5: O bloco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: acervo pessoal 

 

De acordo com os relatos disponibilizados gentilmente pelos coveiros do Cemitério Nossa 

Senhora do Carmo, depois do corpo sepultado, é necessário aguardar três anos para a abertura da 

gaveta. De acordo com eles, três anos é o período que coincide com a desintegração da carne de 

um indivíduo sepultado.  Ao términodesse período, a gaveta é aberta e os ossos que restaram são 

alocados numa espécie de saco com a identificação do morto. A ossada  fica guardada no ossário 

público, um grande depósito embaixo de uma escada, localizada também na Zona 1. Fato é que 

até o dia em que a família possa construir um ossário particular, os ossos de seu ente querido 

ficam sob domínio público.  

Conforme já destacado o Bloco fica localizado na Zona 1, a parte mais distante da entrada 

do Cemitério. Portanto, além de um espaço destinado para pessoas invisíveis, o Bloco, é um 

ambiente invisível aos olhos da população. Ele está escondido por uma enorme parede onde se 

encontra o ossário público. O bloco nos remete a lembrança de um imenso gaveteiro. No Bloco, o 

odor fétido e expulsa o transeunte. Não há espaço, não há manutenção, não há flores, não há 

mármore. Não há memórias. O Bloco padece pela falta: termo que melhor designa esse espaço. O 

Bloco é residência temporária para moradores que tem data para seu despejo: ato sem ritual, sem 

aparato simbólico, sem visibilidade mas que revela vestígios de aspectos da vida e da sociedade 

que que portanto possibilitou a compreensão da estratificação social ou da forma como a 

sociedade se relaciona com os diferentes mortos ( reeditando suas relações com os vivos).  
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Entretanto, assim como ocorre na cidade dos vivos, diversas ações do governo, de cunho 

social, acabam por promover a segregação socioespacial. Conforme Milton Santos, 

A príncipio podia se falar de uma certa espontaneidade, entendendo-se por essa 

palavra o simples jogo dos fatores de mercado. Nos últimos decênios, porém, o jogo 

dos fatores do mercado é ajudado por decisões de ordem pública, incluindo o 

planejamento, as operações de renovação urbana e de remoção de favelas, cortiços e 

outros tipos de habitação subnormal. (SANTOS, 2012, p. 110) 

 Desse modo, observamos que a divisão dos espaços (espaços de pobres e espaços 

de ricos) é uma construção que depende de uma estrutura composta não só pelas regras do capital, 

mas também pelas regras políticas. Tanto a inexistência de lápides quanto a memória inscrita no 

cimento ainda molhado, revelam em que medidas dentro do espaço cemiterial existe a 

concentração massiva de pessoas de baixa renda habitando um mesmo espaço, longe o suficiente 

e escondido o bastante dos cidadãos que detêm os privilégios do capital.  

 

 

CONCLUSÃO 

Por fim a morte pálida com sua mão 

gelada 

Com o tempo acariciará teus seios; 

O belo coral de teus lábios 

empalidecerá 

A neve de teus mornos ombros será fria 

areia 

O doce piscar de teus olhos / o vigor de 

tua mão 

Por quem caem / cedo desaparecerão 

Os anos farão cair, uma comum 

madeixa 

Teu bem-formado pé / a graça de teus 

movimentos 

Serão em parte pó / em parte nada e 

vazio... 

 

Os espaços cemiteriais analisados na pesquisa, sobretudo o Cemitério Municipal Nossa 

Senhora do Carmo, foram vistos a partir do ponto de vista de uma sociedade estratificada. Da 

mesma forma que os vestígios funerários, os cemitério não devem ser estudados isoladamente, 

mas dentro do contexto de atividades de uma sociedade. Acreditamos que a pesquisa tornou 

possível desnaturalizar a forma pela qual uma sociedade se relaciona com seus mortos através da 

organização de seu espaço.  

Nesse sentido, entendemos que o espaço físico do cemitério em estudo corresponde a um 

espaço que carrega significados de sociedade. A cidade dos mortos imita a cidade dos vivos. 

Consiste, portanto em um espaço geográfico e de memórias ( visíveis e invisíveis) . O traçado 
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cemiterial coloca em evidencia uma hierarquia baseada no capital econômico e social de cada 

sujeito sepultado. A forma de sepultar expressa e demonstra o lugar social econômico e politico 

que cada morto possuía na sociedade. 

O cemitério, foi visto como um entre os diferentes lugares dos mortos no sistema das 

cristandades mas também foi analisado como um espaço que compreende diferentes e diversas 

atitudes e representações diante da morte e do morrer. Partimos do ponto de análise de que a 

necrópole é sobretudo um reflexo da sociedade segregada dos vivos. Dito isso, buscamos entender 

em que medida se dá referida segregação socioespacial dentro do espaço cemiterial o qual nos 

referimos anteriormente.  

Convém retomar o conceito de representação social proposto por Roger Chartier no início 

dessa pesquisa. As representações são entendidas como classificações e divisões que organizam a 

apreensão do mundo social como categorias de percepção do real. As representações são variáveis 

segundo as disposições dos grupos ou classes sociais; aspiram à universalidade, mas são sempre 

determinadas pelos interesses dos grupos que as forjam. Nesse caso nos permitimos dizer que o 

espaço cemiterial é permeado de representações do espaço habitado e dos sujeitos que o habitam 

(os mortos). Nesse ambiente simbólico de  “lutas de representações tenta-se impor a outro ou ao 

mesmo grupo a condição do social: conflitos que são tão importantes quanto as lutas econômicas; 

são tão decisivos quanto menos imediatamente materiais”. (CHARTIER, 1991, p. 17). 

Além de o espaço cemiterial ser um lugar simbólico permeado por representações sociais 

e identitáras, cujas fotografias permitiram a composição de uma narrativa histórica acerca da 

estratificação dos espaços. Acreditamos ainda que essa pesquisa permitiu compreender que 

existem sentidos na materialidade das sepulturas. Podemos dizer que sepulturas destacam a 

presença de quem morreu, quer seja através de uma inscrição numa lápide ou uma capela com 

arquitetura peculiar, todos exprimem a perpetuação do que o indivíduo foi em vida.  

Concordamos com Nora (1993) quanto a concepção de que cemitérios são lugares de 

memória, pois a “imaginação [coletiva] o investe uma aura simbólica” (NORA, 1993, p. 21). Essa 

é, no entanto, uma atitude de vivos em relação aos mortos.  

Contudo, cabe questionar o lugar destinado para a dita ‘aura simbólica’ a qual a 

imaginação  imaginação coletiva nos remete. Qual o lugar destinado na história para as memórias 

escondidas no interior dos blocos vazios, memórias essas arremessadas para dentro de sacos 

vazios, muitas delas sem um nome próprio, e sem histórias para contar.  
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ANEXOS 

Anexo I - Igreja Nossa Senhora do Rosário em 1893. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://triaquimmalucelli.blogspot.com acesso em 18 de julho de 201. 
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RESUMO: Ao abordar o tema da história oral e a produção de suas fontes, tive como objetivo a 

captar as memórias de famílias que vivenciaram um processo de imigração causado pelo golpe de 

1973 no Chile e o Regime de Pinochet resultado da derrubada de Salvador Allende. O trabalho 

consistiu em entrevistas gravadas individualmente, tanto com os que viveram o processo em questão 

quanto seus filhos que, possuem uma memória herdada de seus pais e identificação com o Chile e sua 

cultura, pois “as redes familiares são apresentadas como um importante elemento da manutenção dessa 

memória dos excluídos” (POLLAK, 1992b. p.4). Após as gravações das entrevistas, fiz as 

transcrições, buscando registrar toda a oralidade dos entrevistados a fim de captar emoções e detalhes 

percebidos durante as entrevistas e ao ouvi-las.  O método indicado como qualitativo como sugeriu 

José Carlos Meihy afirma que a “apreensão de narrativas feitas por meio de uso de meios eletrônicos e 

destinada recolher testemunhos, promove análises de processos sociais do presente e facilitar o 

conhecimento do meio imediato” (MEIHY, 2002, p. 18). Os relatos possuem muitas características em 

comum, como o uso do idioma espanhol ao demonstrar certa tristeza, também ao tratar personalidades 

que têm simpatia como se elas ainda estivessem vivas.O uso da oralidade implica no resgate de 

memórias, que são ancoradas na percepção da memória coletiva, pois são remetidas a experiências que 

nunca são simplesmente individuais, elas são ligadas a pessoas ou grupos sociais, como família, 

religião ou instituições. Os entrevistados apresentaram lembranças sensoriais ligadas Chile, pois as 

comparações nas culinárias de Brasil e Chile foram comuns, mesmo não sendo questionados sobre o 

assunto nas perguntas. O resultado foram as fontes orais utilizadas para o TCC da especialização em 

História cultural. 

 

Palavras-chave: memórias; relatos; imigração 

 

ABSTRACT: Through approaching the theme of oral history and also the production of its sources, I 

had the goal of comprising the memories of families that experienced the immigration process caused 

by the  coup in 1973 in Chile and the Pinochet Regime, the result  of Salvador Allende's fall. This 

work has been consisted in individually recorded interviews, with the ones that lived the process in 

issue and also with their sons and daughters who own a inherited memory from their parents and an 

identification with Chile and its culture, because "The family networks are presented as an important 

element of the maintenance of this memory for the excluded" (POLLAK, 1992b. p.4). After the 

recordings, I did the transcriptions, by intending to register all the orality of the interviewees in order 

to conceive emotions and details that have been realized during the interviews and also through 

listening to them after. The indicated qualitative method, as suggested José Carlos Meihy, claims that 

"The apprehension of narratives that are made through the use of electronic means and is designed to 

collect testimonies, promotes analysis of social processes in respect of the present and facilitates the 

knowledge acquisition about the immediate environment"(MEIHY, 2002, p. 18). The reports have 

many characteristics in common, like using the Spanish language while showing some sadness, also in 

dealing with personalities that have sympathy as if they were still alive. The use of orality implies the 

rescue of memories, which are anchored in theperception of the collective memory, since they are 
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referred to experiences that are never individual ones,they are linked to people or social groups, such 

asfamily, religion or institutions.The interviewees presented sensory remindings related to Chile, 

because the comparisons on the cookery of Brazil and Chile were common, even though they have not 

beenasked about this subject on the questions. The result has been represented by the oral sources, hat 

were used for the monograph of specialization in cultural history. 

 

Keywords: memories; reports; immigration 

 

Nesta comunicação, buscarei fazer uma breve explanação sobre a memória de um grupo 

de chilenos acerca do processo do golpe de Estado que instaurou uma ditadura militar no Chile 

entre 1973 e 1988.  

As pessoas entrevistadas por minha pessoa são componentes das famíliasCruz Ibarra e 

Guerrero Rojas, e contribuíram para meu trabalho ao compartilharem suas lembranças sobre a via 

chilena ao socialismo a partir da eleição de Salvador Allende, como este processo conduziu ao 

golpe; além da política que passou a vigorar a partir daquele momento. 

Os entrevistados foram José Ricardo Rojas Ramirez (JR) e sua esposa Roxana Cristina 

Guerrero Arriagada (RC); e Maria Elena Ibarra Soto (ME) e seu marido Juan Angél Cruz Lopez 

(JA). Estes vivem no Brasil atualmente, mais especificamente na cidade de Curitiba. 

As duas famílias foram escolhidas de diferentes formas, sendo os Cruz Ibarra já 

conhecidos do dia-a-dia e os Guerrero Rojas eu fui procurar através da CASLA (Casa latino-

americana) onde consegui o contato de Felipe Alejandro Guerrero Rojas (FA), possibilitando 

conhecer sua família e realizar a coleta dos relatos.    

O período vivenciado por estes imigrantes no Chile, apresentava em um primeiro 

momento, a ascensão dos movimentos de esquerda, que despertou um temor nos setores 

conservadores, de que o Chile viesse a seguir o exemplo cubano. Nesse contexto “a CIA gastou 

entre 1963 e 1964 aproximadamente US$ 4 bilhões no apoio a adversários de Salvador Allende” 

(MONIZ BANDEIRA, 2008, p.17).Visando conter os movimentos de esquerda nos processos 

eleitorais chilenos, uma vez que o contexto da guerra fria estava com suas tensões latentes no 

continente sul-americano. 

Ao abordar os imigrantes sobre o cenário político chileno, foram apresentadas as 

imagens de ex-presidentes do país: Jorge Alessandri, Eduardo Frei, Salvador Allende e Augusto 

Pinochet. Tais imagens foram dispostas de forma igual para que suas lembranças não fossem 

induzidas a modo de privilegiar a imagem de qualquer uma das personalidades em questão.  

As origens das lideranças políticas e suas atuações, segundo os depoentes, eram ligadas 

às maneiras que elas atuavam antes, durante e após o governo de Allende, como o fato de 

Alessandri ser herdeiro da elite latifundiária e ter governado de acordo com os interesses do 

capital, e Eduardo Frei, que representou a Democracia Cristã (corrente política importante no 
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período) ter sido um bom presidente e ter sido punido durante a ditadura de Pinochet, como 

lembrou JR: “Eduardo Frei foi uma pessoa mais de centro, foi um bom presidente [...] Mais tarde 

no governo de ditadura, ele foi morto por pensar diferente” (RAMIREZ, 2015). 

Em alguns relatos foram exemplificadas algumas conquistas durante o governo de 

Allende e a forma violenta que o seu plano foi substituído pela ditadura chefiada pelo General 

Augusto Pinochet, nesse aspecto RS relatou que “foi una coisa así espantosa [...] que a gente havia 

estudado así nos livros, que havia visto em filmes... mortes, todo dia saíam mortes, 

desaparecimentos, a gente tinha que sair correndo de rondas, de disparos” (ARRIAGADA, 2015). 

Para a realizaçãodas entrevistas e posterior análise utilizei a seguinte metodologia:1ºo 

recolhimento dos relatos dos imigrantes, que vivenciaram a mudança e fizeram a radical escolha 

de mudar de país, e 2º orecolhimento dos depoimentos de seus filhos, com o intuito de fazer uma 

análise da memória por eles herdadas e compreender como o contexto histórico vivenciado por 

seus pais contribuiu para a formar a sua identidade chilena, pois “[...] podem existir 

acontecimentos regionais que traumatizaram tanto, que marcaram tanto uma região ou um grupo, 

que a sua memória pode ser transmitida ao longo de séculos com altíssimo grau de identificação 

[...]” (POLLAK, 1992a, p.205). 

Com base nesta indicação e ciente de que ao trabalhar memória é necessário se ater à sua 

existência ancorada na percepção da presença do outro, pôde-se inferir que nossas lembranças 

sempre estão ligadas a experiências que nunca foram simplesmente individuais, uma vez que 

remetem a pessoas ou grupos sociais, como por exemplo, núcleos familiares, religiosos ou 

institucionais que nos ajudam a completar nossa lembrança. A existência de fatores externos torna 

a memória coletiva e o seu resgate, pode estar ligado a elementos materiais, tais como:locais, 

músicas ou monumentos; estes servem de “indicadores empíricos dessa memória coletiva, que 

sempre deve estar calcada em comunidades afetivas, sendo assim, uma memória seletiva” 

(POLLAK, 1992a, p.202). 

Para utilizar adequadamente as entrevistas, sete no total, foi necessário organizar este 

processo. Optei a princípio, como já mencionado, realizar as entrevistas de forma isolada e com 

um espaço de no mínimo um dia entre os diálogos com cada membro da família, para assim evitar 

a interferência de outras pessoas nos relatos individuais, uma vez que foi normal perceber a 

curiosidade nas respostas que seriam dadas por sus cônjuges, visivelmente com um interesse em 

saber a resposta do outro. 

Para conseguir relatos mais ricos e consistentes, percebi ser relevante conquistar a 

simpatia dos entrevistados e agendar as entrevistas em horários que não causassem 

aborrecimentos, além de apresentar as perguntas previamente caso existisse alguma que eles não 

gostassem e,principalmente, ser pontual nos horários agendados. Percebi em conversas fora das 
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gravações, que os imigrantes não gostam de atrasos e que foi muito bom eu ter sido pontual no 

combinado anteriormente, o fato que ajudou a manter a disposição deles em responder às 

perguntas de forma mais sincera. 

Antes das entrevistas foi importante uma conversa informal, pois foi perceptível que os 

depoentes se sentem mais à vontade quando confiam no entrevistador e tal confiança pôde ser 

conquistada de diferentes formas, como o ponto de vista semelhante em relação a Pinochet. 

A transcrição ocorreu de forma cuidadosa, fixando-se nos mínimos detalhes gravados, 

pausas para pensar, suspiros, frases que misturavam os idiomas português e espanhol (portunhol), 

além de alguns ruídos como telefone tocando ou latidos de cachorro.Tais detalhes são importantes 

para perceber que o uso do espanhol foi mais comum ao falar de lembranças marcantes, como 

quando ME lembrou de um programa de habitação popular, o CORVI, Corporación de la vivienda 

no qual sua família adquiriu a primeira casa própria. 

Para uma transcrição fidedigna, percebi a necessidade de eu mesmo a realizar (mesmo 

que em conjunto com um colega com mais experiência nessa prática), pois esta me proporcionou 

uma maior compreensão das gravações, muitas vezes comprometidas por diversos fatores, além 

de ser possível lembrar de detalhes da entrevista enquanto escrevia e relatar emoções em 

determinados momentos nas falas de minhas fontes.  

Após transcrição retornei aos entrevistados, não somente para que eles assinassem o 

documento de seus relatos, mas para que eles pudessem ler aquilo que foi escrito sobre as suas 

falas e questionar algumas passagens. Isso deixou os depoentes mais à vontade para autorizar a 

sua fala e proporcionou um valor importante ao documento construído. 

As duas famílias entrevistadas apresentamperfis diferentes, tanto em suas posições 

sociais durante o processo político quanto no intervalo entre as imigrações. A família Cruz Ibarra, 

por exemplo, é formada por pessoas mais humildes, sem formação acadêmica e com pouco 

conhecimento sobre as agitações políticas do período. Seus componentesimigraram 

gradativamente e se estabeleceram no Brasil em 1976, nos primeiros anos do regime dogeneral 

Pinochet. Já a família Guerrero Rojas em sua maioria possui formação superior, um maior 

conhecimento sobre a situação do período e optou pela imigração dez anos mais tarde, ou seja, em 

1986 durante o início do colapso do militarismo pinochetista. 

De diferentes formas a chegada dos casais ao Brasil aconteceu como consequência do 

governo ditatorial de Augusto Pinochet, cujos efeitos motivaram suas imigrações ao Brasil e 

estabelecimento na cidade de Curitiba. A serem questionados sobre os governos e suas 

imigrações, o contexto político foi enfatizado conforme as diferentes experiências de cada uma 

das famílias ouvidas;JA afirmou que   
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Na época de Allende já estava difícil porque estava sendo boicoteado, na época do 

Pinochet foi mais difícil porque não tinha nada mais... não tinha trabalho, não tinha 

emprego, foi uma situação violenta, dura. Muitas pessoas, além de serem 

perseguidas, muitas pessoas voluntariamente começaram a sair do país. (LOPEZ, 

2015) 

Ao ser questionado sobre o mesmo tema JR foi mais detalhista; tal como JA, mencionou 

o boicote ao governo de Allende, mas o associando a um contexto mais amplo, como a 

interferência da guerra fria, uso da propaganda e elementos que demonstram uma vivência mais 

duradoura do governo de Pinochet enquanto experiência histórica.  

Interpretando como resultado de sua permanência no Chile por mais tempo. JA afirmou 

que  

Então, aí traziam... traziam coisas de União Soviética, leite, mandava um monte de 

leite enlatado, de peixe e coisas assim [...]. Em compensação, jogaram fora lo... 

começaram a fazer una campanha que isso era ruim, que era caro... então o povo 

ignorante não queria beber esse leite porque achava que era ruim[...] Então, la gente 

via com tristeza como o pessoal, la propaganda, os meios de comunicação, todos, 

jogavam coisas contra o  que o Allende queria fazer, marcando o campo de futebol 

com leite, entendeu, así a fazer... e nesse estado chegava.(RAMIREZ, 2015) 

Nas falas, embora haja diferentes formas de vivenciar o mesmo período, existem 

aspectos em comum na percepção dos boicotes ao presidente Allende como fator comum em suas 

interpretações acerca da crise de seu governo, enquanto a questão da razão para a migração se 

percebe igualmente devido ao desemprego, tanto no discurso de JA já citado quanto na fala 

ironicamente distraída de JR: “Você via ((risadas)) até os chefes... e com certeza ficou muito 

limpo o chão... porque todos... não havia serviço, não tinha trabalho. Então, teria a pessoa que 

submeter-se a esse tipo de trabalho” (Ramirez, 2015), sendo possível perceber que trabalhos 

manuais estavam sendo exercidos por pessoas com formação superior. 

A pesquisa, como já mencionado, privilegiou a priorias entrevistas aos progenitores das 

duas famílias esuas lembranças foram resgatadas em caráter qualitativo, seguindo as indicações 

do historiador José Carlos Meihy, ao afirmar que a “apreensão de narrativas feitas por meio de 

uso de meios eletrônicos e destinada recolher testemunhos, promover análises de processos 

sociais do presente e facilitar o conhecimento do meio imediato” (MEIHY, 2002, p.18). 

O questionário foi elaborado com perguntas sobre as personalidades políticas chilenas e 

também em torno de suas percepçõessobre o Brasil e o Chile tanto em aspectos políticos quanto 

culturais e as formas que os imigrantes vivenciaram o seu cotidiano. 

Para análise dos relatos as indicações deMichel Pollak,foram de grande valia, pois esse 

autor trata os fatos sociais e seus significados e prioriza as memórias coletivas dos minoritários ou 

marginalizados, gerando uma disputa entre esta memória e a memória oficial. A disputa é 

perceptível a partir da priorização das memórias subalternas para a mudança da concepção do fato 
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social; nele as redes familiares são apresentadas como um importante elemento da manutenção 

dessa memória dos excluídos. Assim sendo, quanto maior o tempo levado para revelar suas 

memórias subterrâneas, maior também é o ressentimento daqueles que foram reprimidos e, neste 

caso específico, os que foram reprimidos durante a ditadura de Pinochet.  

Além da disputa entre memórias, existe também um trabalho por seu enquadramento 

que, segundo Pollak, é a memória comum do grupo.No entanto, esse enquadramento deve 

“reinterpretar sempre o passado em função do presente e futuro, mantendo base de sua imagem, 

pois a memória remete a um sentido de identidade individual e do grupo” (POLLAK, 1992b, p.8). 

As memórias coletivas em seu sentido mais amplo, o de memória nacional; armazenam 

suas lembranças em objetos materiais como monumentos, catedrais e afins; todavia quando se 

trata de uma memória mais recente, pode-se perceber uma menção a sentidos sensoriais, como 

cheiros de fumaça ou pólvora, sons de explosões, barulhos de vidros se quebrando, roncos de 

aviões entre outros exemplos. 

Pollak destaca enquanto trabalho psicológico o controle das feridas, tensões e 

contradições entre a versão oficial e a lembrança pessoal daqueles que tiveram suas memórias 

silenciadas, tal como o caso da ditadura do General Augusto Pinochet.  

No trabalho com a memória herdada pelos filhos, ocorreu a preocupação relacionada aos 

aspectos identitários chilenos. Para tanto foi necessária uma reflexão sobre o contexto da 

globalização e suas demandas, pois o processo imigratório em questão, ocorreu como uma 

consequência dos conflitos chilenos oriundos desse período. Este processo foi algo visto como 

forçado pelos imigrantes que temiam por sua segurança e a de seus filhos (ainda pequenos) em 

meio à violência que se estabeleceu a partir de setembro de 1973. 

Para esta segunda fase, foram entrevistados: Felipe Alejandro Guerrero Rojas (FA), filho 

de RC e JR, nascido em 1988; Cristopher Ângelo Cruz Ibarra (CA), nascido no Brasil em 1982; e 

Viviana Loreto Cruz Ibarra (VL), nascida no Chile em 1974, os dois últimos, filhos de ME e JA. 

Os três entrevistados demonstraram em seus depoimentos que possuem um conhecimento sobre 

os motivos de estarem longe da terra de seus pais e de terem nascido e/ou ter sido criados em um 

país diferente daquele em que estão suas raízes familiares. 

O questionário para os filhos foi elaborado com questões acerca do processo político 

vivenciado pelos seus pais, com a preocupação de investigar também as rupturas e permanências 

da cultura chilena em seus cotidianos. Nesse sentido percebeu-se que os três demonstraram um 

relevante sincretismo cultural que variou desde hábitos alimentares eidioma até conflitos que 

eventualmente ocorreram.Como exemplos podem ser citados a importância dada por CA ao 

carnaval e sua vontade de fazer algo relacionado a uma comemoração mais ligada ao Brasil do 
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que ao Chile, enquanto o relato de FA demonstra que ele não admira tanto a culinária brasileira. 

Esses exemplos como outros demonstram, de maneira simples e sutil, como os filhos podem 

carregar aspectos que misturam suas origens com a cultura brasileira, em Curitiba. 

Mesmo em meio a tal sincretismo, os descendentes apresentaram uma identificação com 

o Chile, conhecem o idioma, sua história e demonstraram um orgulho de suas origens, um 

exemplo foi na passagem que VL relembra “quando eu ia pro Chile, quando a gente era criança, 

os encontros de família eram encontros cantados em folclore, com música com todo mundo 

cantando” (IBARRA, 2015) 

Para Zygmunt Bauman existe uma necessidade de afirmação identitária a partir de um 

conflito de identidades, ou seja, para o indivíduo ter essa afirmação ele precisa de uma 

experiência com outras identidades, pois “A ideia de identidade nasceu da crise do pertencimento 

e do esforço que esta desencadeou no sentido de transpor a brecha entre o ‘deve’ e o ‘é’” 

(BAUMAN, 2005, p.26). 

O conflito de identidades pode ser resultado de transformações típicas da modernidade, 

sendo possível torna-la algo móvel assim como as pessoas e grupos, e tal afirmação é possível ser 

aplicada aos imigrantes chilenos entrevistados. Este movimento desperta um sentimento de 

pertencimento, comumente ancorado em redes familiares e locais enquanto algo que enquadre os 

grupos ou indivíduos; o que foi bem perceptível nas fontes analisadas, uma vez que os 

entrevistados contaram seus processos imigratórios com a ampla contribuição de familiares (que 

igualmente imigraram ou não), além de se manterem informados sobre a situaçãodo Chile após a 

sua saída, informações mantidas em suas famílias, sem contarcom a importância dada a cultura 

chilena na criação dos filhos já brasileiros. 

Os filhos entrevistados não vivenciaram nem participaram das agitações políticas do 

período, porém, seus contatos com os pais, distanciamento de outros familiares e experiências 

compartilhadas com compatriotas, dão a impressão de que todos eles estiveram em Santiago entre 

1970 e 1973. As experiências introjetadas e constantemente passadas pelos progenitores fornecem 

pistas sobre uma memória herdada, com traumas passados de pais para filhos, abrindo a 

possibilidade para buscar essa memória herdada. 

Herdar a memória possibilita pertencer ao grupo que a vivenciou, como no caso das 

famílias entrevistadas.VL, por exemplo comentou sobre os motivosda imigração e instauração do 

regime ditatorial como se tivesse vivenciado o contexto que testemunhava ao afirmar que: 

 [...]O golpe militar foi muito duro, mesmo. Então, meus pais viram muita coisa que 

eles não queriam ter visto, tanto que... isso levou meu pai a querer encontrar um 

lugar melhor pra morar, com mais liberdade, com menos violência, e foi por isso 

que ele veio pra cá, no governo de Pinochet[...] (IBARRA, 2015). 
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Embora VL não tenha vivenciado a experiência chilena no período ditatorial, ao falar 

sobre aquele contexto, expressou-se com uma carga emocional tão intensa quanto a que seus pais 

demonstraram.  

O trabalho realizado contribuiu para aparar arestas sobre o contexto histórico chileno, as 

lembranças das testemunhas entrevistadas e a forma que elas foram assimiladas por seus filhos, 

ajudaram a construir um conhecimento histórico com o método da história oral. 

Como fontes principais do meu trabalho, os testemunhos ofereceram uma forma de 

interpretar o período a partir de atores marginalizados da história. Não apenas as entrevistas, mas 

o contato com essas pessoas e seu arcabouço de conhecimento me proporcionaram um exercício 

dessa prática, que pode vir a acrescentar com demais fontes e oferecer uma forma metodológica 

para a historiografia.  
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RESUMO: As reformas educacionais promovidas por Pombal na segunda metade do século XVIII 

buscaram suprir a lacuna intelectual pela qual passava Portugal. Para tanto, uma das medidas adotadas 

foi a reforma da Universidade de Coimbra que buscou formar quadros nas áreas da Matemática e da 

Filosofia Natural e com isso dar início a uma série de viagens que pelo interior das possessões 

portuguesas em finais do século. Paralelo aos homens que iam a campo, existiam aqueles que 

trabalhavam nos bastidores dentro dos gabinetes de estudos, organizando os artigos que chegaram aos 

museus, jardins botânicos e na Universidade. Entre alguns elementos que buscaram fomentar a 

publicação e a circulação de livros, notícias ou informação de modo geral está a criação da Oficina 

Literária do Arco de Cego (1799-1800) por D. Rodrigo de Sousa Coutinho e Frei José Mariano da 

Conceição Veloso. Para Frei José Mariano, “não há instrução sem livros”, logo, o papel da oficina 

tipográfica seria compilar, traduzir e publicar livros relacionados às necessidades técnicas pela qual 

passava o Império Português aquém e além mar. Já no Brasil, em 1808, Hipólito José da Costa Pereira 

Furtado de Mendonça inicia a publicação do Jornal Correio Braziliense ou ArmazemLitterario que era 

impresso em Londres e considerado para muitos historiadores o primeiro jornal brasileiro. Além de 

páginas dedicadas à política, ao comércio e à arte, Hipólito da Costa pôs-se a escrever também sobre 

ciência e o que mais considerasse relevante para o Brasil. 

PALAVRAS-CHAVE: Portugal; Século XIX; Divulgação Científica. 

 

RESUMEN:Las reformas educativas de Pombal enla segunda mitaddelsiglo XVIII trataron de 

llenarelvacío intelectual a través de lacualpasa Portugal. Por lo tanto, una de las medidas adoptadas 

fuela reforma de laUniversidad de Coimbra que buscaba capacitar al personalenlas áreas de 

matemáticas y filosofía natural y conello iniciar una serie de viajes al interior de lasposesiones 

portuguesas enelsiglo XIX. Paralelo a loshombres que iban a campo, existíanaquellos que trabajaban 

entre bastidores dentro de los gabinetes de estudios, organizando los artículos que llegaron a 

losmuseos, Jardines Botánicos y enlaUniversidad. Entre algunos elementos que buscaron fomentar 
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lapublicación y lacirculación de libros, noticias o información de modo general está lacreacióndel 

Oficina Literária do Arco de Cego (1799-1800) por D. Rodrigo de Sousa Coutinho y Frei José 

Mariano da Conceição Veloso. Segun frei José Mariano, "Não há instrução sem livros", por lo que el 

papel de latipografíasería recopilar, traducir y publicar libros relacionados conlos requisitos técnicos 

para los que pasaronelImperioportugués y marítimo de corta distancia más allá. En Brasil, en 1808, 

Hipólito José da Costa Pereira Furtado de Mendonça inicia lapublicacióndelDiario Correio Braziliense 

o ArmazemLitterario que era impresoen Londres y considerados para muchos historiadores el primer 

periódico brasileño. Además de páginas dedicadas a la política, al comercio y al arte, Hipólito de la 

Costa se puso a escribirtambién sobre ciencia y lo que más considerase relevante para Brasil. 

 

PALABRAS CLAVE: Portugal; Siglo XIX; Divulgación Científica. 

 

CONTEXTO HISTÓRICO DE PORTUGAL EM FINAIS DO SÉCULO XVIII 

A partir do século XVII, com as invasões dos franceses ao Rio de Janeiro e dos 

holandeses no Nordeste e devido às crescentes dificuldades enfrentadas pelos portugueses em suas 

possessões no Oriente, a coroa lusitana se viu em necessidade de administrar às terras brasileiras 

com maior diligência. Essa valorização do Brasil, sobretudo no século XVIII pode ser 

compreendida tanto na situação a qual se passava em Portugal como um Império em decadência, 

quanto às novas possibilidades de comércio concebidas pela Revolução Industrial (BOXER, 1969, 

p. 149).  

A segunda metade do século XVIII em Portugal foi marcada pelas reformas do Ministro 

Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal. Entre as diversas reformas 

protagonizadas por Pombal, interessa-nos para esta comunicação a reforma da Universidade de 

Coimbra de 1772 que buscou reformar os cursos de Direito, Medicina e Teologia e criar dois 

novos cursos de Matemática e Filosofia Natural. A reformulação e criação de novos cursos 

surgiram da necessidade de estabelecer em Portugal um quadro de homens dotados das 

capacidades necessárias para trabalho intelectual, haja vista que os Jesuítas que possuíam grandes 

influências dentro do Estado lusitano, seja por questões administrativas, pedagógicas ou 

científicas, foram expulsos das possessões portuguesas em 1759. 

O ônus e o bônus da reforma de Coimbra ainda fomenta um caloroso debate 

historiográfico; Rómulo de Carvalho, por exemplo, fundamentado pelos números de estudantes 

que ingressaram nos cursos imediatamente pós-reforma apresenta um cenário apático, mas 

prossegue afirmando que faltou a Pombal a percepção de que a sociedade portuguesa não era 

capaz de acompanhar o progresso das demais universidades da Europa (2001, p. 501) Para Dias, 

“a falta de homens capazes [no Brasil], eram em virtudes de tais circunstâncias, frequentemente 

levados a trocar os gabinetes de estudos, por ocupações administrativas ou cargos políticos e 

judiciários” (DIAS, 1968, p 151), entretanto, em termos numéricos de brasileiros que ingressaram, 

Dias é extremamente positiva sobre os novos cursos em um comparativo com curso do direito: 
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Durante os primeiros dez anos que se seguiram à reforma, 238 brasileiros 

diplomaram-se em Matemática Ciências Naturais e Medicina, para 157 em 

humanidades (principalmente Leis). E na década seguinte, isto é, de 1782-1792 

assinalam-se 192 diplomados em ciência para 105 em Leis, do que se pode inferir a 

atração exercida pelos estudoscientíficos. 

No período que vai 1794 a 1804 os cursos de ciências naturais foram mais 

frequentados (84 estudantes) do que os de matemática (75) estudantes e o de 

medicina (10 estudantes) (DIAS, 1968, p.116) 

 Talvez o caso mais emblemático seja o de José Bonifácio, que trocou o gabinete de 

estudos de mineralogia pelos trabalhos políticos. 

Com a morte de José I em 1777, Pombal deixou o cargo de ministro e acompanhou 

como espectador os desdobramentos da reforma. A formação dos primeiros naturalistas em 

Portugal permitiu o início de uma série de viagens de exploração que cortariam as possessões 

além-mar de Portugal a partir de 1777. As chamadas Viagens Philosophicasbuscavam conhecer o 

território de forma ampla, descrevendo e catalogando elementos da fauna, da flora, rochas e 

minerais, populações autóctones, etc. 

 

EXPEDIÇÕES, LIVROS, PRANCHAS E DOCUMENTOS 

O quadro de jovens naturalistas formados pós-reforma de Coimbra foi responsável por 

uma vasta documentação referente ao mundo biológico, da geologia e da agricultura. Entre 

1783 a 1792, Alexandre Rodrigues Ferreira, que havia se formado em Coimbra em 1778, foi 

encarregado de conduzir a Viagem philosophicapelos sertões das Capitanias do Grão-Pará e 

Maranhão, São José do Rio Negro e Cuyabá ao mesmo tempo em que expedições de caráter 

semelhantes se espalharam por todo Império Português como a expedição de João da Silva 

Feijó nas Ilhas de Cabo Verde, Manoel Galvão da Silva emGoa e Moçambique, enquanto 

Joaquim José da Silva em Angola (PATACA, 2005, p. 65-66). 

Estas expedições possuíam tanto valores práticos quanto econômicos (PATACA, 2005, 

p, 61). Por um lado, o ideal iluminista e a necessidade de compreensão do mundo levou ao o 

homem a utilizar as luzes e decifrar a natureza. Ainda na primeira metade do século XVIII, o 

médico, botânico e zoólogo sueco Carl Von Linné publica seu SystemaNaturea (1735) onde 

sistematiza e classifica mundo natural; na segunda metade do século, Diderot e d’Alembert 

coordenaram a criação da Encyclopédieou Dictionnaireraisonnédessciences, desartsetdesmétiers, 

um compêndio reunindo o que era sabido até o momento sobre as artes, as ciências, a geografia e 

demais ciências. Esse espírito aristotélico de catalogação lançou as bases de uma nova 

documentação sistemática baseado na observação, na experiência e no empirismo. Por outro lado, 

o maior conhecimento do mundo natural implicaria também em uma maior possibilidade de 
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extração de lucros. Sobre o cunho comercial dos estudos naturais, encontramos trechos nos 

Estatutos da Universidade de traduzem bem a busca do conhecimento destes gêneros e de sua 

reprodução: 

No lugar, que se achar mais proprio, e competente nas vizinhaças da Universidade, 

se estabelecerá logo o dito jardim: para que nelle se cultive todo o genero de Plantas; 

e particularmente aquellas, das quaes se conhecer, ou esperar algum prestimo na 

médicina, e nas outras artes; havendo o cuidado, e providencia necessaria, para se 

ajuntarem às Plantas dos meus Dominios Ultramarinos, os quaestem riquezas 

immensas no que pertencem ao Reino Vegetal (ESTATUTOS DA 

UNIVERSIDADE DE COIMBRA, 1772, p. 391) 

A criação de um jardim botânico para os estudos de aclimatação e desenvolvimento de 

plantas seria fundamental para desenvolvimento do potencial agrícola das posses portuguesas.  

Segundo Martins, para o Reitor da Universidade Reformada, Francisco de Lemos, a introdução de 

novos cursos, 

[...] deveria ter como consequência desejável um melhor conhecimento das riquezas 

naturais, trazendo para a indústria novos recursos materiais. A concretização desses 

objectivos deveria construir a base indispensável para o desenvolvimento do 

comércio [...] (MARTINS, 2013, p. 69). 

Para além dos naturalistas, estas expedições contavam com grande número de 

participantes: carregadores (trabalho que por vezes eram realizados por nativos), por jardineiros 

responsáveis por elementos relacionados à botânica, cartógrafo, riscadores ou desenhistas, etc. 

Entre os produtos gerados nestas expedições encontramos mapas, amostras e exemplares da fauna, 

da flora e de minerais, pranchas ou desenhos além de tratados descritivos, cartas e livros. De 

modo geral, grande parte desta produção era encaminhada para o Palácio d’Ajuda onde se 

estabeleceu o Museu Real d’Ajuda e assim como Coimbra se tornou centro intelectual português 

no que diz respeito às ciências naturais. 

Nos bastidores de Coimbra e nas primeiras viagens philosophicasestava o professor 

italiano Domingos Vandelli contrato 1764 para dar aulas no Colégio dos Nobres em Lisboa e 

torna-se professor de História Natural e Química em Coimbra. Vandellifoi o criador e diretor do 

Jardim Botânico de Coimbra e do Real Jardim Botânico da Ajuda, ambos almejados há tempos. 

Através do mecenato de nobres, de professores e ex-alunos de Coimbra e de religiosos, 

aos poucos Portugal foi formando uma rede de comunicação e informação acerca do mundo 

natural que era almejada desde o reinado de D. João V (1707-1750). Embora parte da 

historiografia aponte o início de um iluminismo tipicamente português a partir de Pombal, nota-se 

que em realidade suas raízes são mais profundas, todavia, o projeto joanino tinha os Jesuítas como 

pedra fundamental, já que, historicamente a Companhia de Jesus era caracterizada por um modelo 

pedagógico científico do Renascimento. Neste bojo, coube a Pombal enquanto Diplomata em 
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Londres e Viena, assim como demais membros da política externa portuguesa “cabia aos 

embaixadores em serviços nas cortes estrangeiras adquirir livros, pinturas, estampas, tapeçarias, 

mapas, instrumentos matemáticos e o que mais servisse à curiosidade intelectual dos 

savantsportugueses” (FURTADO, 2014,p.233). 

Para Curto, 

[...] fica por esclarecer de e modo uma cultura diplomática – que em Portugal 

desenvolve desde a restauração, tendo um de seus momentos forte no reinado de D. 

João V – é progressivamente alterado por uma cultura cosmopolita de viajantes, 

capaz de difundir, no âmbito de uma elite cada vez mais alargada, formas de 

observar ou comparar e práticas de consumo [...] (CURTO, 1999, p 25). 

Nota-se que a realização de expedições de caráter cientifico não foi uma particularidade 

Portuguesa, mas parte de um movimento maior que ocorreu em toda Europa e, sobretudo, que 

ultrapassou o século XVIII e foi intensificada no século XIX com a expedição ao Oeste dos 

Estados Unidos de Lewis e Clark (1803-1806); com a expedição dos naturalistas alemães Johann 

BaptistvonSpix e Karl Friedrich Philipp von Martius ao Brasil (1817-1820); com as viagens do 

naturalista alemão Alexander von Humboldt por toda a América e a Viagem de Charles Darwin 

com o Beagle (1831-1836) pelo mundo entre tantas outras. 

Em um artigo publicado pela professora Maria Odila Dias (1968) intituladoAspectos da 

ilustração no Brasil, a autora aborda esse estreitamento com os ideais modernista e progressista 

do iluminismo entre os brasileiros que foram estudar em Coimbra, Paris, Montpellier, Edimburgo 

e Estrasburgo e viveram sobre o prisma cosmopolita apontado do Curto. 

 

O PROJETO EDITORIAL DO ARCO DO CEGO (1799-1800) 

Entre os nomes que podemos mencionar a despeito do desenvolvimento científico 

lusitano destaca-se a figura do Frei José Mariano da Conceição Veloso. Nascido em 1742 com o 

nome de José Velloso Xavier na vila de São José Del Rei, comarca do Rio das Mortes, na 

Província de Minas Gerais. Entrou em 1771 para o convento de São Boaventura de Macacú, atual 

cidade de Itaboraí no Estado de Rio de Janeiro onde adotou o nome de José Marianno da 

Conceição Vellozo. Em 1765 iniciou o curso de Filosofia e Teologia do Convento de Santo 

Antônio. Em 1771, lecionou geometria na cidade de São Paulo. Em 1779 tornou-se lente de 

Retórica do Convento de São Paulo e lente em História Natural em 1783. Em 1781, foi incumbido 

de realizar coletas de exemplares da fauna, flora, rochas, conchas e demais objetos da natureza 

encontrados na capitania, trabalho que daria origem a sua principal obra: Flora 

Fluminensis (BLAKE, 1970, p.64; BEDIAGA; LIMA, 2015, p. 90-92; GAMA, 1869, p.12-15). 
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Durante sete anos Frei Veloso andou pela região do Rio de Janeiro, do litoral paulista, da 

Serra do Mar e do Vale do Rio Paraíba. Em 1790 foi para Portugal levando consigo o manuscrito 

de Flora Fluminesiscom o objetivo de editar a publicar sua obra que possuía 1.639 descrições de 

plantas e quase duas mil pranchas com estampas botânicas, (BEDIAGA; LIMA, 2015, p. 98-99). 

Diferente de outros nomes, Frei José Mariano não foi estudante de Coimbra e de nenhuma 

outra renomada Universidade europeia, entretanto, teve papel fundamental dentro da inteligência 

portuguesa. Frei José Mariano, com o mecenato de D. Rodrigo de Sousa Coutinho fundou a 

Oficina tipográfica do Arco de Cego com o objetivo de publicar livros relacionados às ciências 

naturais, agricultura, engenharia, medicina, botânica, etc. 

A tipografia funcionou por 28 meses publicando mais de 80 obras entre livros inéditos e 

traduções. Segundo Leme, foram encontrados, “[...] concretamente, até agora, 83 títulos lançados 

durante o exíguo tempo de funcionamento do Arco de Cego, dos quais 36 são originais de autores 

portugueses ou ‘brasileiros’, 41 são traduções e 6 são edições em latim. (LEME, 1999, p. 82). É 

interessante ressaltar que a idealização da Tipografia se deu pelo fato de não existir em Portugal 

nenhuma tipografia capaz de realizar a publicação da obra Flora Fluminensis. Tal episódio 

demonstra como Portugal estava aquém dos rivais europeus. Nas palavras de José Carlos Pinto de 

Sousa sobre a origem e funcionamento da oficina, afirma ele que “[...] há já 24 peritos, 

exercitando-os nas multiplicadas Obras de diferentes natureza que se tem impresso na dita 

Officina, denominada por isso Calcografica: pelo que não será preciso jamais mendigar-se a 

abertura das sobreditas chapas a Nação alguma [...] (SOUSA, 1801, p. 55-56). 

Em relação à extensa documentação produzida pela Oficina do Arco de Cego muitos 

títulos chamam atenção, desde títulos curiosos como O meio de se fazer pintor em três horas, e de 

executar com o pincel as obras dos maiores mestres sem ter aprendido o desenho (1801) a títulos 

técnicos com a volumosa obra O fazendeiro do Brazil(1798-1811) trazendo consigo 11 volumes 

dissertando sobre as formas de cultivo que existiam no Brasil e de como melhorar seus 

rendimentos. Parte da obra O fazendeiro do Brasil foi publicada com a chancela da Imprensa 

Régia, mas ainda compilada por Frei Mariano. 

 

CORREIO BRAZILIENSE OU ARMAZEMLITTERARIO – O PRIMEIRO JORNAL 

BRASILEIRO 

Entre contadores, gravadores, tradutores e demais funcionários da Oficina do Arco de 

Cego, temos um personagem que oferece uma história particular interessante. Hipólito José da 

Costa Pereira Furtado de Mendonça atuou como tradutor de língua inglesa para Oficina do Arco 

de Cego fundou em 1808 o Jornal Correio Braziliense apontado pela historiografia como o 

primeiro jornal brasileiro. 
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O Correio Braziliense ou ArmazemLitterariofoi impresso entre 1808 a 1822 em Londres 

devido à censura que proibia qualquer forma de tipografia na colônia. O jornal era de 

periodicidade mensal em formato de livreto com cerca de 100 páginas por edição distribuída em 

175 fascículos. 

Em 1798 Hipólito José da Costa Pereira Furtado de Mendonça foi designado a uma 

viagem para os Estados Unidos por D. Rodrigo de Sousa Coutinho para estabelecer estudos sobre 

o cultivo do cânhamo, do tabaco, da cana-de-açúcar e da cochonilha.  Regressou para Portugal em 

1800 onde atuou como tradutor da Oficina do Arco de Cego até 1801. Em 1802 foi para Londres 

para adquirir livros para a Biblioteca Nacional e equipamentos para o que viria se tornar a 

Imprensa Régia (PAULA, 2001, p. 13).     

Hipólito esteve preso entre 1803 e 1805 devido a seu envolvimento com lojas 

maçônicas; fugiu em 1805 exilando-se na Inglaterra onde começou os preparativos para a 

publicação de seu periódico. Devido a suas experiências nos Estados Unidos162 e contato com o 

liberalismo inglês, Hipólito José da Costa se tornou um crítico da Monarquia portuguesa e das 

posturas econômicas em relação ao Brasil. Grosso modo, o Correio Braziliense trazia comentário 

do autor sobre acontecimentos, comércio, política, literatura e ciências.   

Devido às posturas políticas e econômicas de Hipólito José da Costa, grande parte dos 

estudos relacionados ao periódico Correio Braziliense tange a economia (também justificada pelo 

espaço destinado a esses temas no jornal), entretanto, Hipólito também merece destaque por suas 

colunas relacionadas à ciência haja vista sua experiência em campo em sua viagem aos Estados 

Unidos e seu trabalho como tradutor na Oficina do Arco de Cego além do estreito contato com 

naturalistas de Portugal e de toda a Europa. 

O espaço destinado as “sciencias” em seu periódico contava com informações sobre 

publicações na Inglaterra e em Portugal trazendo consigo muita transcrição de textos em inglês, 

críticas literárias e resenhas, ou de trechos que livros quase sempre com comentários de Hipólito 

José da Costa assim como as demais colunas. A coluna chamava-se Literatura e Sciencia163e 

trazia consigo desde pequenos trechos de tratado descritivos, geografia164, descobertas de 

cometas165, viagens, etc. 

 

                                                   
162PEREIRA, Hipólito José da Costa. Diário da minha viagem para a Filadélfia (1798-1799). Senado Federal. 

Brasília: 2004. 

163 Para exemplificar retiramos trechos contidos em Correio Braziliense, ou o Armazém literário (v.09)julho-

dezembro 1812. Disponível em: <https://digital.bbm.usp.br/handle/bbm/6890> Acesso em dezembro de 2018. 

164 Correio Braziliense, ou o Armazém literário, anno V, n 55, dezembro de 1812, p 876-889.  

165 Correio Braziliense, ou o Armazém literário, anno V, n 54, novembro de 1812, p 733-744.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste texto buscamos apontar alguns dos meios de circulação de informação no que 

tange a esfera cientifica em Portugal e no Brasil em finais do século XVIII e começo do XIX e de 

algumas possibilidades de pesquisa. A respeito da documentação, um grande volume de títulos 

publicados com a chancela do Arco de Cego bem como todos os volumes do Correio Braziliense 

então disponíveis online por meio do portal da Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin166, além 

de uma vasta documentação sobre o Brasil. No que diz respeito aos estudos relacionados ao 

Correio Braziliense, faltam pesquisas que abordem a coluna cientifica, pois, como já citado, 

devido ao teor liberal do Jornal e a postura politica de Hipólito José da Costa como afirma Pataca, 

(PATACA, 2005, p. 61), os estudos realizados pelos naturalistas possuíam viés tanto prático, 

quando econômico, quanto politico. As expedições realizadas durante o Reinado de D. João V, 

por exemplo, tinham por objetivo a resolução de questões envolvendo a fronteira entre o Brasil e a 

América espanhola e que justificaram o tratado de Madri de 1750; no âmbito econômico, tanto 

para o Brasil quando para a república passavam pela necessidade de domínio da natureza do 

conhecimento da agricultura para o desenvolvimento. Naturalmente, o quesito “sciência” aparece 

diluído entre os artigos políticos e econômicos assinados por Hipólito José da Costa, entretanto, 

acreditamos que este tema tenha vida própria a autossuficiência. 
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RESUMO: O presente texto trata-se de um excerto retirado da monografia homônima apresentada ao 

Curso de Licenciatura em História da Pontifícia Universidade Católica do Paraná no ano de 2018 

como requisito parcial a obtenção de título de Licenciado em História. O mesmo faz parte da análise 

realizada ao longo da pesquisa cujo enfoque foi analisar a confluência entre elementos da cultura 

greco-romana e cristã medieval presentes no poema Commedia de Dante Alighieri (1265-1321). O 

recorte realizado selecionou a discussão proposta a partir de três personagens imprescindíveis para a 

mesma: o poeta latino Virgílio, o legista romano Catão e a Águia dos Justos. Em primeiro momento 

uma breve explicação do sentido geral da obra se faz necessário a fim de que se possa compreender a 

interpretação destas questões, seguida pela explanação que cada personagem suscita, concluindo a 

discussão a partir de uma análise dialética proposta entre as representações das personagens citadas e 

as discussões filosóficas e teológicas do período em que Dante viveu, ou seja, uma perspectiva 

hermenêutica que engloba o contexto sociocultural da produção da obra. 

Palavras-chave: Dante Alighieri; Commedia; paganismo greco-romano; cristianismo medieval. 

 

ABSTRACT: The present text is an excerpt taken from the homonymous monograph presented as 

partial requirement to obtain a Degree in History of the Pontifical Catholic University of Paraná in the 

year 2018. The same is part of an analysis carried out through the research whose focus was to analyze 

the confluence between Greco-Roman and medieval Christian elements present in the poem 

Commedia by Dante Alighieri (1265-1321). The cut made, selected the discussion proposed from 

three indispensable characters for the analysis: the Latin poet Virgilio, the Roman legist Cato and the 

Eagle of the Just. At first, a brief explanation of the general meaning of the work is necessary in order 

to understand the interpretation of these questions, followed by the explanation that each character 

raises, concluding the discussion from a dialectical analysis proposed between the representations of 

the mentioned characters and the philosophical and theological discussions of the period in which 

Dante lived, that is, a hermeneutical perspective that encompasses the sociocultural context of the 

production of the work. 

Key-works: Dante Alighieri; Commedia; Greco-roman paganism; medieval christianity. 

 

Conforme costuma-se referir, a Idade Média foi um milênio marcado pelo 

obscurantismo, pelas mortes e violências, e por um regresso da civilização ocidental. Todavia, 

estas afirmações são tão errôneas, primeiramente por ser do conhecimento dos historiadores que 
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esses rótulos foram ideologicamente construídos posteriormente tendo em vista as condições de 

cada período167, mas, sobretudo, por ter sido justamente no período medieval que a concepção de 

Ocidente tal como a entendemos atualmente foi criada, erigida sobre o desfalecido Império 

Romano. (LE GOFF, 2016) 

É sobre as bases da Antiguidade Clássica que o mundo medieval se ergueu. Se por um 

lado o cristianismo tem papel de preponderância no período, ideológica e politicamente, 

influenciando desde o cotidiano dos pobres às suntuosas cortes reais, a cultura greco-romana não 

foi expurgada da Europa com o início da Idade Média. Muitos desses elementos culturais 

permaneceram vivos ao longo dos séculos que se seguiram, sendo adaptados e ressignificados. 

Esse contato com a cultura greco-romana se deu de diferentes formas ao longo do período 

medieval. Os chamados “renascimentos” são uma prova disso. O renascimento carolíngio dos 

séculos VIII-IX e o renascimento do século XII demonstram não apenas abordagens distintas que 

diferentes contextos faziam do passado, como denota ainda uma visão oposta a tradicional 

concepção histórica que toma o Renascimento Italiano dos séculos XIV-XVI, como um 

acontecimento de enorme ruptura com o “estanque  mundo medieval”168. Ao longo de toda Idade 

Média houveram muitos momentos de resgate da cultura greco-romana, sempre em decorrência 

de determinadas necessidades de seu contexto. É sobre um desses que este trabalho se dedica: a 

discussão entre alguns elementos da cultura greco-romana e do cristianismo medieval conforme 

trabalhado por Dante Alighieri em sua Magnum opus, o poema Commedia (Divina Comédia). 

Dante Alighieri (1265-1321) foi um político e poeta de Florença, uma das principais 

cidades medievais do período169. Além da vida política, ele se dedicava com afinco também as 

questões filosóficas e literárias. Posterior ao advento da escolástica e antecessor do humanismo, 

Dante curiosamente sintetiza discussões e características destes dois momentos da história 

europeia. Entre os séculos XII e XIV grandes nomes da filosofia cristã lançaram-se no campo de 

disputa pela legitimação e formulação de muitos pontos da doutrina cristã. Dante, que estudou na 

primeira metade da década de 1290 em dois conventos – o dominicano de Santa Maria Novella, e 

o franciscano de Santa Croce, ambos em Florença (STERZI, 2008) – teve um contato muito 

grande com os debates filosóficos dos pensadores cristãos, o que o influenciou significativamente 

                                                   
167 Por exemplo, um dos epítetos mais conhecidos, Idade das Trevas, foi rotulado pelos humanistas nos séculos 

XIV-XV como forma de oposição a luz de sua própria racionalidade como eles mencionavam. Do mesmo modo, 

os iluministas nos séculos XVIII-XIX utilizaram-se da mesma argumentação, enquanto que no XIX o 

romantismo pendeu para o lado oposto, idealizando o medievo como forma de criticar seu próprio período. 

168 Pode-se mencionar aqui a grande influência da obra-prima do historiador suíço Jacob Burckhardt, Die 

Kultur der Renaissance in Italien (A cultura do Renascimento na Itália) de 1860. 

169 Florença era, no século XIII, umas das cinco maiores cidades europeias, cuja população era de cerca de cem 

mil habitantes. As outras eram Milão, Gênova, Veneza e Paris, a única destas que não era italiana. Cf. GILLI 

(2011). Cap. 6. 
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na produção de suas obras. Vale ressaltar aqui que uma das principais pautas discutidas pelos 

escolásticos era a questão do uso dos filósofos gregos para a formulação das questões e respostas 

da filosofia cristã. Alguns abominavam tal ideia, considerando inconcebível que pensadores 

pagãos fossem utilizados para legitimar e responder questões da Fé utilizando como recurso a 

lógica pagã helênica. Todavia, muitos séculos antes, um dos mais importantes pensadores da 

história do cristianismo, santo Agostinho de Hipona (354-430), já havia dado uma resposta para 

tal questão: ele dizia que os cristãos “deveriam utilizar a cultura antiga assim como os judeus 

haviam usado os despojos dos egípcios” (LE GOFF, 2016, p. 100). Esta ideia acabou sendo a 

vencedora e cada vez mais os teólogos passaram a estudar os filósofos antigos dobrando-os de 

acordo com suas próprias necessidades. 

Porém, o período em que Dante viveu foi marcado ainda por uma grande tensão política 

em toda a Itália170, que acabou interferindo diretamente na vida do poeta: o conflito entre guelfos 

e gibelinos. Estas foram as duas facções políticas que se formaram no início do século XIII em 

decorrência do conflito entre o imperador do Sacro Império Romano Germânico, Frederico II 

(1212-1250) e o papa Inocêncio III (1198-1216). Gradualmente, imperador e papa foram se 

coligando com diferentes cidades dando origem as referidas facções, sendo os guelfos apoiadores 

do papado, e os gibelinos apoiadores do império (BLOCKMANS; HOPPENBROUWERS, 2012). 

Para além desta disputa, Dante foi ainda contemporâneo de uma secção partidária em Florença, 

entre guelfos Brancos e Negros. O atrito interno culminou no banimento de Dante em 1302 

quando o poeta se encontrava em Roma, enviado como embaixador florentino. 

Curiosamente, esse momento é o de maior produção literária de Dante. Nos primeiros 

anos do exílio ele produziu duas obras que ficaram inconclusas: o tratado linguístico De vulgari 

eloquentia (Da língua vulgar) e o tratado filosófico Convivio (Banquete). Logo depois, em 

meados da década de 1300, Dante dá início aquela que seria sua maior obra, a Commedia. 

A Commedia171 é um poema que narra uma viagem mítica realizada por Dante na 

Semana Santa de 1300 na qual o poeta, se vendo perdido em meio a uma floresta escura, busca a 

saída, mas, quando avistado um monte banhado pela luz do sol, tem seu caminho interrompido 

por três feras: uma onça, um leão e uma loba. Vacilante, Dante recua e se depara com alguém 

                                                   
170 O termo “Itália” aqui empregado deve ser entendido no sentido do próprio contexto: a definição se dá por 

uma noção geográfica, e não política. A Itália como estado político consolidado somente se formou em fins do 

século XIX, porém, ao longo da Idade Média (inclusive nas próprias obras de Dante) o termo é utilizado 

referente à Península Itálica. Para compreender os sistemas políticos das cidades italianas da Baixa Idade Média, 

Cf: GILLI (2011). Cap. 2. 

171 A princípio, o nome da obra era apenas Commedia. Porém, quando o poeta Giovanni Boccaccio escreveu 

sua biografia de Dante, ele adicionou o adjetivo Divina em decorrência da grandiosidade da mesma. 

Posteriormente, em 1555, uma edição do poema foi editado na cidade de Veneza utilizando o nome composto 

elaborado por Boccaccio, dessa vez em vista dos assuntos teológicos abordados, sendo associado 

permanentemente desde então. (STERZI, 2008) 
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próximo de si observando-o. Indagado, o indivíduo revela ser a alma do poeta latino Virgílio que, 

a mando de Beatriz172 vem se oferecer a guiar Dante por um caminho alternativo: o poeta teria de 

adentrar o Inferno, passar pelo Purgatório e por fim alcançar o Paraíso. Atemorizado, Dante aceita 

e dá início a sua peregrinação pelo Além. 

A obra é dividida em três partes nomeadas de cânticos (cantiche) homônimos ao lugar 

do Além onde o poeta se encontra173. Nela, Dante sintetiza seus trabalhos anteriores, abordando 

questões de filosofia, teologia, física, política, história e literatura. Conforme dito pelo próprio 

Dante174, a Commedia é uma obra polissêmica, ou seja, dotada de vários sentidos (ALIGHIERI, 

sem data, v. X). Não só isto, ele engloba ainda uma vasta gama de questões discutidas por 

pensadores que muito lhe influenciaram, como Aristóteles, o próprio Virgílio, e seu quase 

contemporâneo, são Tomás de Aquino. A análise que se segue foi realizada tendo em vista estas 

implicações contextuais supramencionadas, selecionando três personagens presentes na 

Commedia (Virgílio, Catão e a Águia dos Justos) que fomentam a discussão quanto a relação 

entre cultura pagã greco-romana e cristã medieval, questão contemporânea do poeta por 

excelência. 

 

O ALÉM MEDIEVAL E A INFLUÊNCIA DA CULTURA HELÊNICA 

Quando se faz menção a Idade Média, certamente uma das primeiras associações feitas é 

a influência exercida pela Igreja enquanto instituição. Apesar do estereótipo que circunda esta 

ideia – muitas vezes reduzindo o milênio medieval à um período de alienação e dominação 

absoluta da Igreja sobre a sociedade como um todo – o cristianismo em si intervinha de forma 

expressiva na vida dos diversos estratos sociais, não de modo unilateral via Igreja, mas também 

através das próprias manifestações espirituais de toda a comunidade cristã, mesmo dos mais 

pobres. Esta concepção vai na direção contrária do sentido espiritual enquanto prática dogmática, 

ascética e monástica: 

Nessa perspectiva, a espiritualidade não é mais considerada um sistema que codifica 

as regras da vida interior, mas uma relação entre certos aspectos do mistério cristão, 

                                                   
172 Beatriz é uma das protagonistas da Commedia. Ela surge na obra como a beata a quem Dante muito 

admirava e que, vendo-o em árdua situação vai em seu auxílio, sendo a responsável pela peregrinação do poeta. 

Há certas discussões acerca da origem desta pessoa; Boccaccio, um dos primeiros comentadores da Commedia, 

identifica-a com a jovem Beatrice Portinari, vizinha de Dante que morreu em 1290, de quem Dante era muito 

afeiçoado, sendo que sua primeira grande obra, Vita Nuova (Vida Nova) era um compilado dos poemas escritos 

para ela entre os anos de 1283-1293. Atualmente os pesquisadores não atestam ser a mesma pessoa, nem sequer 

afirmam que houve de fato uma Beatriz real, sendo talvez uma criação literária de Dante. 

173 Em decorrência disso utilizamos os nomes originais em italiano escritos em itálico quando referido aos 

cânticos da obra (Inferno, Purgatorio e Paradiso) enquanto que, quando mencionamos os lugares do Além 

utilizamos o nome traduzido e escrito normalmente (Inferno, Purgatório e Paraíso). 

174 Epístola à Cangrande della Scala, 7. 
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particularmente valorizadas em uma época dada, e práticas (ritos, preces, devoções) 

privilegiadas em comparação a outras práticas possíveis no interior da vida cristã. 

(VAUCHEZ, 1995, p. 08) 

Dentre muitos aspectos a se observar nesta relação, o Além é um dos de maior destaque. 

O Além cristão, ainda que seja fundado sobre o Novo Testamento, “recolhe as heranças vindas do 

paganismo greco-romano, das religiões e crenças orientais, do Antigo Testamento e do judaísmo” 

(LE GOFF; SCHMITT, 2006, v.1, p. 21). As influências que outras culturas tiveram sobre o 

cristianismo não foram eliminadas, mesmo com a soberania que os seguidores de Cristo foram 

alcançando na Europa ao longo da Idade Média. Nesta questão, Dante foi ao mesmo tempo um 

tradicionalista e um inovador. Por um lado, as narrações de viagens para o mundo dos mortos 

eram uma constante, não apenas na literatura medieval, mas mesmo na literatura clássica175; por 

outro lado, a geografia ternária do Além seguida por Dante, isto é, composto por Inferno, 

Purgatório e Paraíso, era uma concepção inovadora. O Purgatório, ainda que referido desde santo 

Agostinho176, havia sido aceito dentro do dogma cristão muito recentemente (1274, no Concílio 

de Lyon II, quando Dante tinha apenas nove anos). Todavia, Dante confere a ele um status 

equivalente ao Inferno e ao Paraíso ao longo da Commedia. 

A importância que o Purgatório traz aos cristãos do período dá cabo de uma série de 

preocupações dos mesmos no que tocava ao destino após a morte. Vale ressaltar aqui que quando 

se fala em vida após a morte, está se referindo a verdadeira vida segundo a concepção cristã: 

Para a cristandade medieval, o além é o lugar onde se realiza a justiça divina, onde 

se revela a verdade do mundo. Enquanto nas desordens do aqui embaixo a justiça é 

muitas vezes ultrajada e a verdade, violada, o além permite ver a realização da 

ordem divina. A Idade Média concebe o aqui embaixo como um universo “figural”, 

um mundo de pálidas figuras que só anunciam imperfeitamente as revelações futuras 

do outro mundo (Erich Auerbach). Não são os mortos que são as sombras dos vivos, 

mas os vivos que são as sombras dos mortos. É por isso que Dante, quando quer 

estabelecer o atlas completo das realidades humanas, abandona o aqui embaixo e se 

lança, para nos dar a sua Divina comédia, na exploração tão exaustiva quanto 

possível dos lugares do além-túmulo. O além ordena a visão medieval do mundo; ele 

é um modelo perfeito, em função do qual se julga o aqui embaixo e cuja implicação 

é a maneira de reger a sociedade dos homens. (BASCHET, 2006, p. 374). 

A vida das pessoas do medievo é, portanto, direcionada para a morte. É no Além que, 

segundo o filólogo alemão Erich Auerbach (1971; 1997b) se concretizará aquilo que aqui apenas 

se apresenta como uma figura, um tipo específico de representação que opera em dois estados 

inter-relacionados: aqui, no aquém, as pessoas vivem buscando uma vida condizente à moral 

cristã, tendo por fim alcançar a bem-aventurança e ascender ao Paraíso após a morte; já no Além, 

                                                   
175 Cf. LE GOFF (1995). Cap. 1. 

176 Vale ressaltar que quando santo Agostinho mencionava purgatório ele tinha um sentido diferente do qual 

Dante usava. Tratava-se de um adjetivo e não um substantivo, ou seja, a referência era ao fogo purgatório, um 

fogo místico que purgava as almas, e não a um lugar, a um objeto definitivo, como é a Montanha do Purgatório 

usada por Dante. Cf. LE GOFF (1994; 1995). 

https://sehufpr.wixsite.com/2018


Anais do I Seminário de Estudos Históricos da UFPR 381 

 

 

I SEH – Seminário de Estudos Históricos da Universidade Federal do Paraná (UFPR) 
30 de Outubro de 2018 a 01 de Novembro de 2018 – Curitiba 

https://sehufpr.wixsite.com/2018 

 

sua própria condição é determinada por sua vida terrena. Portanto, ainda que a vida no Além seja 

definitivamente mais importante, ela está condicionada totalmente à vida que o indivíduo teve 

aqui na terra. Isso levanta a seguinte questão: que tipo de vida é boa para que o indivíduo alcance 

o Paraíso? Bem, no caso de Dante, a ordem ética que ele utiliza para definir o destino dos mortos 

é profundamente embasado na ética das virtudes de Aristóteles. 

Segundo a ideia de cosmologia do pensamento grego, o universo é ordenado, e tudo 

possui um lugar natural; logo, para Aristóteles177, cada coisa é perfeita quando cumpre sua função 

o mais perfeitamente possível, ou seja, quanto mais excelentemente algo cumpre a sua função no 

universo, mais divino aquilo é. Tudo na natureza, diz o filósofo, é perfeito, pois cumpre suas 

funções com maestria. Mas e os humanos? Bom, Aristóteles apontava como finalidade humana a 

felicidade, que, para ele era o encaixe na ordem cósmica, o encontro singular dos seres com seu 

lugar natural no mundo (1984). Porém, ainda que Aristóteles fosse um dos mais importantes 

filósofos gregos estudado pelos escolásticos, certamente seu pensamento não era tomado ipsis 

litteris, mas era adequado conforme as necessidades dos pensadores cristãos. Dentre esses tem 

destaque o nome de Tomás de Aquino (1225-1274). 

São Tomás foi um dos escolásticos mais influenciados por Aristóteles. Em suas 

principais obras – Summa contra gentiles e Summa theologiæ – fica evidente a influência 

provocada pelo filósofo helênico. Um dos principais pontos observáveis é a ética aristotélica, a 

mesma que influenciou também Dante Alighieri. Na verdade, o poeta se embasa muito na ética de 

Aristóteles já filtrada pela escolástica. Preservando a ideia de finalidade das coisas, Dante usa a 

resposta de são Tomás: a finalidade do ser humano é a felicidade178. Essa na verdade era a mesma 

resposta dada por Aristóteles. Porém, enquanto o filósofo se referia à felicidade no sentido grego 

de eudaimonia (sendo, para ele, relacionada a ordem cósmica do mundo, portanto, condicionada 

com a harmonia entre virtude e finalidade), os dois cristãos tomavam-na como a bem-

aventurança. Para Dante, a felicidade plena se dá somente quando o indivíduo cumpre a sua 

função que, para o poeta, é a junção com Deus, a redenção oriunda do Pecado Original. Ou seja, 

para Dante, a felicidade se baseia em voltar-se para Aquele que é alfa e ômega179, princípio e fim 

de todas as coisas. 

Ora, tendo em vista que a ética de Dante está relacionada a virtude dos indivíduos e a 

aproximação para com Deus, fica em aberto a seguinte questão: e os virtuosos pagãos? Eles, por 

mais nobres que tenham sido em vida não viveram a verdadeira Fé, não puderam contemplar a 

Revelação de Deus. Como fica sua condição a partir do julgamento do poeta? 

                                                   
177 Ética a Nicômaco, I. 

178 Summa theologiæ II, I, q.1. 

179 Epístola à Cangrande della Scala, 33. 
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OS PAGÃOS NO ALÉM 

A relação de Dante com personagens pagãos na Commedia fica evidente já em seu início 

com seu primeiro guia. O poeta latino Virgílio (70-19 a.C.) foi não apenas um dos mais notórios 

poetas da antiguidade clássica, como goza ainda de uma posição de prestígio no medievo. Em 

uma de suas principais obras, as Bucólicas, Virgílio escreveu uma profecia que acabou sendo 

interpretada pelos exegetas medievais como previsão da vinda de Cristo. Nela, o poeta falava de 

uma criança que nasceria e traria consigo o início de uma Era de Ouro. Ainda que em seu período 

de vida a referência fosse direcionada para o seio do Império Romano, crendo que ele se referia à 

algum dos imperadores, posteriormente, ele foi tomado com um profeta entre os gentios. Além 

disso, em sua obra-prima, a Eneida, Virgílio narra a viagem de Enéias, o príncipe troiano que 

sobreviveu ao ataque grego e, escapando da cidade sitiada, vaga pelo mediterrâneo incumbido 

pelos deuses da missão de encontrar a planície do Lazio e fundar a cidade de Roma. 

Dante tem Virgílio em alta estima. Ainda que ele se refira ao poeta latino como seu 

mestre, seu autor dileto, aquele que “sobre os outros como águia voa”180 (ALIGHIERI, 2017a, p. 

46), Dante o condena ao Inferno. No início de sua viagem, Virgílio revela que foi enviado 

seguindo a ordem de Beatriz que, deixando seu assento no Paraíso, desceu até o Limbo onde a 

alma do poeta estava e lhe dá a missão de guiar Dante pelo Além. O Limbo é o primeiro círculo 

do Inferno conforme estruturado na geografia de Dante181. Lá estão aqueles nobres que morreram 

sem possuir o batismo. Além de Virgílio outros grandes nomes se encontram lá como Homero, 

Platão, Aristóteles, Saladino e muitos outros. Virgílio explica que assim como eles não tiveram 

pecados, igualmente não sofrem nenhuma pena: 

[...] eles, te explico antes de mais andar,/ não pecaram, mas não têm validez,/ sem 

batismo, seus méritos, e isto/ faz parte dessa fé na qual tu crês;/ e os que tenham 

vivido antes de Cristo/ não adoraram Deus devidamente,/ e eu dessa condição 

também consisto./ Somos por essa causa, essa somente,/ perdidos, mas nossa pena é 

só esta:/ sem esperança ansiar eternamente
182

. (ALIGHIERI, 2017a, p.44) 

 De certo modo isso explica a condição possível para os pagãos após a morte segundo o 

julgamento de Dante: por mais nobre que o indivíduo tenha sido, sem o batismo, sem conhecer a 

verdadeira Fé, ninguém pode se salvar. Mas, como esta única falha não é, na maioria dos casos, 

                                                   
180 Tradução livre: “che sovra li altri com’ aquila vola”. Inferno, IV, 96. 

181 O Inferno de Dante é uma cratera que desce em formato cônico até o centro da Terra. Ele é composto por 

nove círculos concêntricos, sendo punido em cada círculo um tipo diferente de pecado, descendo numa ordem 

crescente, ou seja, quanto mais ao fundo do Inferno, pior pecado é punido. A ordem dos pecados do Inferno é: I 

não batizados, II luxuriosos, III gulosos, IV avaros e pródigos, V iracundos, VI hereges, VII violentos, VIII 

fraudulentos e IX traidores. No fundo do Inferno está preso Lúcifer no centro da Terra, devorando com sua face 

tríplice os maiores traidores da história para Dante: Cássio e Bruto, traidores de César, e Judas Iscariotes, traidor 

de Cristo. 

182 Inferno, IV, 33-42. 
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responsabilidade do próprio indivíduo, eles também não sofrem tormentos como os demais 

condenados. Todavia, quando os poetas chegam ao Purgatório, uma coisa interessante se 

apresenta a eles: o guarda da Montanha do Purgatório183 é Catão da Útica (95-46 a.C.), um legista 

romano que, quando da tomada do poder por Júlio César, suicidou-se, preferindo morrer a ver a 

República de Roma transformar-se num governo tirânico. 

Ora, como explicar a presença de um pagão suicida no Purgatório? Ainda que não esteja 

salvo, é apenas uma questão de tempo até que todos que se encontram no Purgatório alcancem o 

Paraíso. Auerbach, em seu ensaio Figura de 1938, lança uma análise sobre a representação figural 

presente na Commedia, e, dentre as personagens analisadas, uma delas é Catão. 

A interpretação de Auerbach põe Catão como uma prefiguração da liberdade. Como já 

foi mencionado acima, a análise de representação figural de Auerbach toma o objeto analisado 

como uma representação dual, envolta numa relação temporal entre vida terrena com Além. 

Assim, o Catão terreno que se matou era uma prefiguração do ideal da liberdade, enquanto que a 

alma de Catão que se encontra no Purgatório seria a concretização desta prefiguração, sendo, 

todavia, condicionada a primeira vida. É importante compreender esta questão para analisar o 

modo como Dante dá significado para a morte de Catão ao mesmo tempo em que apela para um 

princípio ético que ele julgava importante. Isto se faz necessário tendo em vista a importância da 

representação como meio de se compreender uma fonte histórica quanto aquilo que seu autor 

queria demonstrar, e não ao que de fato é, como se a verdade objetiva e absoluta fosse uma 

possibilidade. “Sempre a representação das práticas tem razões, códigos, finalidades e 

destinatários particulares. Identificá-los é uma condição obrigatória para entender as situações ou 

práticas que são o objeto da representação. ” (CHARTIER, 2011, p. 16): 

Catão é uma figura, ou melhor, o Catão terreno, que renunciou à vida em nome da 

liberdade, era uma figura, e o Catão que agora aparece no Purgatório é a figura 

revelada ou preenchida, a verdade daquela situação temporal. A liberdade terreno-

política pela qual morreu era apenas uma umbra futurorum: uma prefiguração da 

liberdade cristã de que agora foi designado guardião e em nome da qual resiste a 

toda a tentação terrena [...]. A escolha voluntária da morte por Catão para libertar-se 

da servidão política é mostrada como uma figura para a eterna liberdade dos filhos 

de Deus, em nome da qual todas as coisas terrenas devem ser rejeitadas, para que a 

                                                   
183 O Purgatório de Dante é uma montanha localizada numa ilha isolada do outro lado do globo. Segundo a 

cosmologia ptolomaica que vigorava à época de Dante, a Terra ocupava o centro do universo (geocentrismo) e 

ela era formada por duas partes, o hemisfério boreal, formado de terra, onde está a Europa, norte da África e o 

oriente; e o hemisfério austral, todo formado de água (BLOCKMANS; HOPPENBROUWERS, 2012). Dante 

altera um pouco este mapa colocando uma ilha no centro da parte meridional, onde há uma montanha gigante, a 

Montanha do Purgatório. Essa foi formada quando dá queda de Lúcifer que, ao cair na Terra, abriu um buraco 

formando a cratera do Inferno, enquanto que o excesso de terra saiu pelo outro lado originando a Montanha. O 

Purgatório é formado por sete cornijas onde são expurgados os pecados em ordem decrescente, isto é, quanto 

mais se sobe, mais leve pecado é expiado. A ordem de pecados do Purgatório é: I orgulho, II inveja, III ira, IV 

preguiça, V avareza e prodigalidade, VI gula e VII luxúria. No topo da Montanha está o Paraíso Terrestre, 

morada dos primeiros humanos e último nível na Terra antes de se alcançar o Paraíso.  
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alma liberte-se da servidão do pecado. A escolha de Catão para este papel, feita por 

Dante, deixa-se explicar pela posição "acima dos partidos" assumida por Catão, de 

acordo com os autores romanos que o elevaram a um modelo de virtude, justiça, 

piedade e amor pela liberdade. (AUERBACH, 1997b, p. 56) 

É como se Catão, mesmo sem ter conhecido diretamente a verdade de Deus, tivesse já 

precedido a mesma, assim como outros nomes virtuosos da história romana que “foram 

instrumentos e precederam a divina Providência no Império Romano onde muitas vezes pareceu 

que o dedo de Deus estava presente”184 (ALIGHIERI, sem data, v. IX, p. 31). 

Mas e quanto aos demais pagãos? Seria necessário a eles que tivessem uma vida tão 

excelsa como Catão? A resposta a esta questão se dá somente no último cântico da Commedia. 

Quando Dante, guiado através do Paraíso por Beatriz185, ascende a Sexta Esfera, o Céu de 

Júpiter186, onde se encontram as almas dos governantes que foram justos, ele se depara com uma 

performance feita pelas almas que ali se encontram, tomando inicialmente a forma de letras 

compondo a frase diligite iustitiam qui iudicatis terram187 - “Amai a Justiça, vós que governais a 

Terra” (MAURO In: ALIGHIERI, 2017c, p. 132). Em seguida, as almas se unem formando uma 

águia que conversa com o poeta em uníssono, já levantando a questão dos pagãos de imediato188. 

Um dos argumentos usados no início de sua fala é um símile quanto a pequenez humana para 

compreender a Justiça divina: “Por isso, na Justiça sempiterna/ a visão que recebe o vosso mundo/ 

é a do olho que pelo mar se interna:/ que, inda que junto à praia veja o fundo,/ o perde no alto-

mar, no entanto, pleno/ lá está, escondido só por ser profundo”189. (ALIGHIERI, 2017c, p. 135). E 

ela continua, prevendo a indagação de Dante: 

Que tu dizias: - Nasce um homem na areia/ do Indo, onde não há quem dê lição,/ de 

Cristo, nem que escreva, nem que leia;/ mas, todos bons seus sentimentos são,/ e, até 

                                                   
184 Convivio, IV, V. 

185 Virgílio havia lhe informado que seria seu guia através do Inferno e do Purgatório, sendo a partir daí guiado 

por uma alma mais digna, isto é, pela própria Beatriz, já que o poeta não tinha autorização para adentrar o 

Paraíso uma vez que era habitante do Inferno. 

186 O Paraíso de Dante é o mais complexo dos três reinos. Primeiramente, o Paraíso é imaterial, portanto, a 

configuração em que é apresentado a Dante não é de fato a vigorante, mas trata-se apenas de uma forma 

materializada feita pelas almas para que o poeta pudesse compreender a hierarquia celestial. A Terra, que ocupa 

o centro do universo, fica circundada por espaços convexos que vão se distanciando. Envolta primeiramente por 

duas camadas – Esfera de Ar e Esfera de Fogo – chega-se às Esferas de cada planeta que gira em torno da Terra. 

Em cada uma dessas estão as almas dos bem-aventurados conforme as disposições para que suas almas mais se 

inclinaram em vida; assim, dispõem-se na seguinte ordem: I Céu da Lua – almas marcadas por certa deficiência 

no amor para Deus, II Céu de Mercúrio – bem-aventurados que se ocuparam em demasia com as coisas 

mundanas, III Céu de Vênus – amantes, IV Céu do Sol – padres e teólogos, V Céu de Marte – combatentes pela 

fé, VI Céu de Júpiter – governantes justos, VII Céu de Saturno – contemplativos, VIII Stellatum, ou Céu das 

Estrelas Fixas, e IX Primum mobile (Primo móvel) o motor que engendra as engrenagens do universo. Para além 

do Primum mobile está o Empíreo, onde se encontra Deus, fazendo mover todos os céus. 

187 Paradiso, XVIII, 91-93. 

188 Uma vez que as almas do Paraíso estão em um estado de bem-aventurança, elas gozam de certo grau de 

onisciência, podendo inclusive saber o que Dante irá perguntar antes mesmo de falar, o que torna o cântico do 

Paradiso muitas vezes maçante já que diversos cantos se tornam quase que monólogos.  

189 Op. cit., XIX, 58-63. 
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quanto a razão humana vê,/ sem pecado, no ato e na intenção./ Não batizado ele 

morre, e sem fé;/ onde está a Justiça que o condena?/ Onde a sua culpa está, se ele 

não crê? –/ Ora, quem és tu, para ditar-lhe a pena,/ ou impugná-la, a mil milhas do 

lugar,/ com a, de um palmo, tua visão terrena?/ Certo, comigo pra sutilizar,/se não 

fosse a Justiça imanente,/ ainda muito haveria por duvidar./ Ó seres terrenais de 

grossa mente!/ A Primeira Vontade, que em Si é boa,/ a Si, que é o sumo Bem, 

sempre é presente/ Tanto lhe é justo quanto a Ela consoa;/ nenhum criado Bem a Si 

atrai,/ mas Ela é que, ao raiar, de Si o aquinhoa
190

. (ALIGHIERI, 2017c, p. 135-136) 

Esta resposta que a Águia dá em primeiro momento já é objetiva o suficiente para dar luz 

à questão dos pagãos: a virtuosidade das coisas na Terra estão condicionadas ao Sumo Bem, isto 

é, somente são boas quando estão em conformidade com a Vontade Divina. “A Justiça é a ordem 

eterna do mundo” (AUERBACH, 1997a, p. 152), mesmo quando o intelecto humano não 

consegue entendê-la, já que somente Deus pode entender seus próprios desígnios em sua 

totalidade. Como afirmado por são Tomás de Aquino: 

[...] há duas ordens de verdades referentes às realidades divinas inteligíveis: uma, a 

das verdades possíveis de serem investigadas pela razão humana; outra, a daquelas 

que estão acima de toda capacidade desta razão. Ambas, no entanto, são 

convenientemente propostas por Deus aos homens para serem acreditadas
191

. 

(TOMÁS DE AQUINO, 1990, p. 24) 

Dante é, muito claramente, adepto desta concepção. Assim como os escolásticos, o poeta 

nunca negou a importância da racionalidade, entendendo-a como uma importante ferramenta do 

ser humano para compreender o mundo. Na verdade, essa ideia de oposição entre fé e razão está 

relacionada ao estereótipo que permeia a cristandade e o medievo. Esta noção, baseada no 

racionalismo do século XIX, opunha mesmo a hipótese de se conceber o termo filosofia cristã, 

afirmando ser uma impossibilidade já que a racionalidade, uma das principais características da 

filosofia, seria incompatível com a própria fé (GILSON, 2006). Para tanto, um olhar mais acurado 

sobre as discussões dos pensadores medievais, sobretudo os escolásticos, já fornecem uma clareza 

a respeito desta ideia192. A razão é sim válida, porém, ela é limitada. A razão humana é incapaz de 

compreender coisas tão elevadas, como os desígnios de Deus. O próprio Dante deixa claro isto 

quando, já envolto da essência de Deus aponta a inefabilidade daquilo que contempla: “Oh, quão 

curto é o dizer, e traiçoeiro,/ para o conceito! este, pra o que eu senti,/ julgá-lo ‘pouco’ é quase 

lisonjeiro”193. (ALIGHIERI, 2017c, p. 233) 

Continuando a exprobração da Águia, ela concluiu a explicação à Dante: “Jamais alçado/ 

foi a este reino quem não seguiu Cristo,/ antes ou após ao lenho ser cravado”194 (ALIGHIERI, 

                                                   
190 Ibidem, XIX, 70-90. 

191 Summa contra gentiles, I, IV, 1. 

192 Cf. GILSON (2006). Cap. I. 

193 Paradiso, XXXIII, 121-123. 

194 Ibidem, XIX, 103-105. 
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2017c, p. 136); ou seja, todo indivíduo somente pode alcançar o Paraíso se houver vivido 

conforme os preceitos de Cristo, seja ele conhecedor ou não desses ensinamentos. Claro, um 

indivíduo que possui conhecimento das pregações de Cristo possui mais facilmente a capacidade 

de adotá-los; “semelhante a arqueiros que têm um alvo certo para a sua pontaria, não 

alcançaremos mais facilmente aquilo que nos cumpre alcançar?”195 (ARISTÓTELES, 1984, p. 

49). Todavia, mesmo sendo menor as probabilidades de um gentio viver de tal modo, ele ainda o 

pode fazer, e a Águia dá o exemplo a Dante. Chamando a atenção do poeta, ela revela que seu 

olho é formado por seis almas: rei Davi que transportou a Arca da Aliança para Jerusalém, rei 

Ezequias, descendente de Davi, imperador Constantino que transferiu a sede do Império Romano 

para Bizâncio, Guilherme II, rei da Sicília e da Apuglia, e dois pagãos, o imperador romano 

Trajano e o troiano Rifeu. (MAURO In: ALIGHIERI, 2017c, p. 146) 

À estupefação de Dante a Águia lhe responde como estes foram salvos: o imperador 

Trajano “foi mercê/ de esperança, que pôs todo o poder/ na prece a Deus para ressuscitá-la,/ e 

despertar então o seu querer”196 (ALIGHIERI, 2017c, p. 145), enquanto Rifeu foi recebedor de 

uma dádiva maior: “de graça em graça, Deus lhe abriu/ o olhar à nossa redenção futura;/ na que 

ela acreditou, e repeliu,/ desde então, o poder do paganismo,/ do qual os praticantes advertiu”197 

(ALIGHIERI, 2017c, p. 145). Dante cria na crença que dizia que o papa Gregório Magno (590-

604) havia rezado tanto pela alma de Trajano ao ponto de que Deus alterasse seu destino; já Rifeu, 

teria recebido o batismo espiritual quando de sua morte pelas Virtudes Teologais, mil anos antes 

da Encarnação de Cristo. (MAURO In: ALIGHIERI, 2017c) 

Ainda que pareça pouco convincente essa argumentação da Águia, e que pareça que 

Deus simplesmente escolhe seus favoritos, há dois pontos determinantes para se entender a lógica 

desta questão: primeiro, Deus é Uno e Trino, ou seja, ele possui uma essência única ainda que seja 

três em existência (a Santíssima Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo). Segundo, todos os 

humanos foram criados por Deus. Portanto, como já havia sido dito por Justino, filósofo cristão do 

século II, baseando-se no prólogo do Evangelho de São João, Cristo é o Verbo, e o Verbo é Deus; 

o Verbo iluminou a todos, mesmo os que viveram antes da Encarnação, havendo assim uma 

predisposição natural dos seres antes mesmo da vinda de Cristo: 

Os que viveram segundo o Verbo, tenham sido pagãos os judeus, foram portanto 

cristãos por definição, ao passo que os que viveram no erro e no vício, isto é, 

contrariamente ao que lhes ensinava a luz do Verbo, foram verdadeiros inimigos de 

Cristo, desde antes do tempo da sua vinda. (GILSON, 2006, p. 33) 

                                                   
195 Ética à Nicômaco, I, 2. 

196 Op. cit., XX, 108-111. 

197 Ibidem, XX, 122-126. 
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Nesta perspectiva, a Redenção de Cristo foi um meio de reforçar a aliança de Deus com 

os humanos através do Novo Testamento, mas a Palavra de Cristo somente se fazia útil em 

decorrência daquela predisposição natural presente desde a Criação. Assim como Aristóteles 

afirmava que tudo se direciona para um determinado fim, e que esta é a condição para determinar 

o quão virtuoso algo é, são Tomás de Aquino toma como bem último dos seres humanos a 

felicidade, que, todavia, se dá unicamente pela junção com Deus: “[...] todas as ações procedentes 

de uma potência são causadas por ela em razão de seu objeto”198 (TOMÁS DE AQUINO, 2001, 

t.2, p. 38). A relação entre as ações dos seres humanos está diretamente ligada ao seu bem sumo, 

que é a bem-aventurança199. 

 Uma vez compreendido esta questão, levanta-se a indagação quanto a Virgílio. Por que 

ele não foi salvo? Catão, Trajano e Rifeu deixam-no em delicada situação, indo contra a própria 

argumentação dele que sempre se manifesta ao longo da Commedia afirmando ser a falta de Fé 

seu único pecado. Encontrando pagãos que tiveram um destino diferente de Virgílio, e analisando 

as causas explicadas sobretudo pela Águia dos Justos, resta constatar que, simplesmente, ele não 

viveu conforme os preceitos de Deus; “onde a justiça [divina] condena aqueles que vivem fora da 

lei cristã, e são, portanto, privados do batismo e do conhecimento da fé?”200 (HOLLANDER, 

1983 apud ELLUL, 2016, p. 1063). A Justiça Divina excede a compreensão humana, mas ela 

jamais será falha. Falho é o intelecto humano em querer “julgar coisas distantes mil milhas com 

vista que mal enxerga um palmo a frente”201. (ALIGHIERI, 2017c, p.136) 

Em síntese, pode-se perceber que a herança greco-romana é legítima, porém, ela está 

condicionada à Deus. Dante não precisou subjugar as tradições pagãs de modo redutor, apenas as 

adaptou em prol de sua própria cultura. A história da Antiguidade Clássica está envolvida com a 

história do próprio cristianismo. Conforme narrado por Virgílio, Roma foi fundada por Enéias 

que, recebendo a missão e a graça dos deuses, pode até mesmo descer ao mundo dos mortos. Esta 

mesma cidade foi a capital do Império Romano que, posteriormente adotou o cristianismo como 

religião oficial. Na perspectiva de Auerbach, o Império Romano se relaciona diretamente com o 

Reino de Deus. Para Dante, a história e a Predição Divina estão entrelaçadas, relacionando-se a 

Verdade de Deus com a história romana; tanto é que o poeta considera que Cristo aguardou o 

momento de amadurecimento do Império para vir, à época de Augusto: 

                                                   
198 Tradução livre: “[..] todas las acciones que proceden de una potencia son causadas por ella en razón de su 

objeto.” Summa theologiæ, II, I, a.1, s. 

199 De monarchia, I, III. 

200 Tradução livre: “dov’è la giustizia [divina] che condanna coloro che vivono al di fuori della legge cristiana, 

e sono pertanto privi del battesimo e della conoscenza dela fede?” 

201 Tradução livre: “[...] giudicar di lungi mille miglia/ com la veduta corta d’uma spanna”. Paradiso, XIX, 80-

81. 
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Desde o começo da história lendária de Roma, os dois planos da Providência 

estiveram entrelaçados. Enéias teve licença de descer aos infernos com vistas ao 

triunfo espiritual e secular de Roma. Roma era o espelho da ordem mundial 

concebida por Deus de modo que o Paraíso chega a ser chamado, no “Purgatório”, 

quella Roma onde Christo è Romano. (Purgatorio, XXXII); na Roma temporal, 

Cristo deixou claro que iria deixar os poderes separados, a Igreja seria responsável 

pelo governo espiritual e não teria posses terrenas, e o Império instituído 

divinamente teria poder sobre todas as coisas profanas. (AUERBACH, 1997a, p. 

152- 153) 

Deste modo, pode-se melhor compreender uma interpretação da Commedia que a toma 

como um texto bíblico, no qual Dante “se via como um profeta, e, portanto, deu à sua Divina 

Comédia o status de uma nova Escritura” (BLOOM, 1995, p. 42). A necessidade de escrever uma 

Nova Escritura se dava devido as adversidades e corruptelas que o poeta observava em seu 

próprio contexto. As disputas de poderes entre papado e império, entre as facções políticas na 

península itálica, a própria autonomia das cidades italianas era vista com maus olhos por Dante. A 

cristandade medieval se tornara um corpo bicéfalo em que as duas cabeças (imperador e o papa) 

mais brigavam entre si do que se entendiam, estando os gládios em mãos opostas (LE GOFF, 

2016). Dante, como indivíduo de seu tempo não estava imune de pender para um ou outro lado, 

mas em muitos momentos, pode-se observar que o poeta segue de fato seus princípios morais e 

ataca veementemente ambos os lados, estando constantemente no meio do caminho202.Para tanto, 

uma das últimas obras do poeta, o tratado político De monarchia (Da monarquia) escrito em 

meados da década de 1310, apelava para uma definição concreta daquilo proposta já pelo papa 

Gelásio I (492-496) na sua célebre Teoria das Duas Espadas, em que separava-se categoricamente 

as zonas de influência do papado e do império. 

No contexto de Dante o Sacro Império era a força política vigorante que remetia a glória 

do Império Romano. O poeta considerava-o legítimo assim como o poder do papa, mas separava-

os em suas respectivas áreas, o império responsável pelas coisas mundanas, o papado pelas coisas 

espirituais. Claro que quando se referia ao terreno não era numa perspectiva pejorativa; Dante era 

mais aristotélico do que platônico, as coisas do mundo para ele não eram apenas deturpações 

opostas ao mundo das ideias. Além disso, a interpretação figural de Auerbach revela a 

importância do mundano. Trata-se da prefiguração daquilo que acaba por se concretizar 

posteriormente. O Além está condicionado ao aquém. Por este motivo, quando Dante apela para 

um governo único em seu De monarchia, e quando ele orienta na Commedia que seus leitores 

peguem suas pequeninas barcas e naveguem através do sulco que sua própria nau faz no mar que 

                                                   
202 Tradução livre: “Nel mezzo del cammin”, Inferno, I, 01. Esta frase que inicia a Commedia foi também 

escolhida para compor o título deste trabalho em decorrência justamente desta característica de Dante de se 

colocar, em posição intermediária em muitas situações, seguindo em certa medida a Aristóteles (1984), que 

afirmava ser a virtude o equilíbrio entre o excesso e a falta, ou seja, a busca pelo equilíbrio. 
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ele singrou203, ele o faz tendo em vista aquele bem maior de todas as pessoas. Condensando seus 

conhecimentos filosófico, literário, político, teológico, histórico e físico, Dante dá ao mundo sua 

Commedia, cujo fim era “tirar os vivos do estado de miséria e levá-los ao estado de felicidade”204 

(ALIGHIERI, sem data, v. X, p. 174), o que se daria somente quando da junção das pessoas com 

Deus, princípio e fim de todas as coisas. 
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RESUMO: Na tradição historiográfica brasileira são raríssimos os textos autobiográficos, exceto por 

algumas entrevistas, publicadas em revistas acadêmicas, em suplementos culturais ou coletâneas 

específicas, além dos memoriais acadêmicos, como exigência de alguns concursos públicos. No Brasil, 

enquanto obras autobiográficas, entendidas como textos em primeira pessoa, de maior extensão e que 

cobrem dimensões públicas e privadas das vidas de historiadores, existem somente duas: Nelson 

Werneck Sodré (1911-1999) e Boris Fausto (1930- ). Werneck é autor de cinco obras de memórias, 

Memórias de um soldado (1967), Memórias de um escritor (1970), A Luta pela Cultura (1990), A 

ofensiva reacionária (1992) e A fúria de Calibã: memórias do golpe de 64 (1994), enquanto Fausto 

escreveu duas, Negócios e ócios: história da imigração (1997) e Memórias de um historiador de 

domingo (2010). Nelson Werneck é oriundo do exército, atuou como jornalista, com uma trajetória 

fora da universidade e desenvolveu uma vasta obra de matriz marxista. A partir de seu relato de vida 

buscamos identificar escolhas narrativas que reflitam sobre as “virtudes epistêmicas” e a 

“performance” no interior de uma área de expertise, de modo tal que tal narrativa autobiográfica 

descreva não só o percurso individual, como também alguns meandros da vivência e da disciplina 

acadêmica. Os relatos de Nelson Werneck Sodré permitem observar o trânsito narrativo desse 

historiador por estruturas objetivas e por vivências subjetivas, a apreensão do tempo e a aproximação 

entre a observação e a reflexão. 

PALAVRAS-CHAVE: Autobiografia; Memória; Virtudes Epistêmicas; Performance. 

 

ABSTRACT: In the Brazilian historiographical tradition, autobiographical texts are very rare, except 

for some interviews, published in academic journals, in cultural supplements or specific collections, 

besides the academic memorials, as a requirement of some public competitions. In Brazil, as 

autobiographical works, understood as first-person texts, of greater extension and covering the public 

and private dimensions of the lives of historians, there are only two: Nelson Werneck Sodré (1911-

1999) and Boris Fausto (1930-). Werneck is the author of five memoir pieces, Memórias de um 

soldado (1967), Memórias de um escritor (1970), A Luta pela Cultura (1990), A ofensiva reacionária 

(1992) e A fúria de Calibã: memórias do golpe de 64 (1994), enquanto Fausto escreveu duas, 

Negócios e ócios: história da imigração (1997) e Memórias de um historiador de domingo (2010). 

Nelson Werneck came from the army, worked as a journalist, with a trajectory outside the university 

and developed a vast work of Marxist matrix. From his life story we seek to identify narrative choices 

that reflect on the "epistemic virtues" and "performance" within an area of expertise, such that such an 

autobiographical narrative describes not only the individual journey, but also some meanders 

experience and academic discipline. The stories of Nelson Werneck Sodré allow us to observe the 

narrative transit of this historian by objective structures and by subjective experiences, the 

apprehension of time and the approximation between observation and reflection. 

 

KEY WORDS: Autobiography; Memory; Epistemic Virtues; Performance. 
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Nelson Werneck Sodré se apresenta como um personagem cuja trajetória é dona de 

enorme riqueza e densidade: autodidata que, sem formação acadêmica, se tornou um dos mais 

respeitados intelectuais do país na década de 1950, com destaque para sua atuação no Instituto 

Superior de Estudos Brasileiros (ISEB); militar que chegou ao posto de General e que foi 

perseguido por sua concepção marxista e filiação ao PCB, e, para nosso interesse específico, 

primeiro historiador brasileiro a escrever uma autobiografia.205 

 Reis (1999) elenca a obra de Werneck como uma das grandes matrizes explicativas do 

processo de formação e desenvolvimento do Brasil, como manifestação de um “sonho de 

emancipação e da autonomia nacionais”, ao lado das produções intelectuais de Varnhagem, 

Gilberto Freyre, Capistrano de Abreu, Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior, Florestan 

Fernandes e Fernando Henrique Cardoso. 

Após certo ocaso da obra de Nelson Werneck Sodré, considerada datada e esquemática, 

representativa de uma perspectiva pecebista, o século XXI assistiu a um crescimento do interesse 

por diferentes aspectos de sua produção intelectual: a revolução brasileira, a análise literária, a 

análise do processo histórico do Brasil, as etapas da história nacional, entre outros.206 

No entanto, a proposta da nossa pesquisa não foca a sua contribuição teórica de base 

marxista sobre a história socioeconômica brasileira, que busca explicar a formação da burguesia 

brasileira a partir da articulação de classes latifundiárias e da burguesia internacional 

(representada pelo  imperialismo econômico), ou a explicação da história da literatura a partir do 

determinismo econômico, mas sim uma seara particularmente pouco explorada de sua vasta obra: 

seus livros de memórias, que podem oferecer elementos para a compreensão de temáticas como a 

sua personalidade e seu pensamento, as dimensões de sua trajetória como intelectual, militar e 

militante, e das relações dessas dimensões com distintos grupos e instituições. 

No Brasil, obras autobiográficas, portanto, textos de maior extensão e que cobrem 

dimensões públicas e privadas das vidas de historiadores, temos somente dois destaques, o próprio 

                                                   
205 Após a renúncia do presidente Jânio Quadros em agosto de 1961, Nelson Werneck Sodré apoiou a posse do 

seu sucessor legal, o vice-presidente João Goulart, que fora vetada pelos ministros militares. Por conta disso, foi 

preso e interrogado durante dez dias e destacado, contra a sua vontade, para servir em Belém. Insatisfeito, passou 

à reserva no início de 1962 na patente de General, pois possuía o curso de Estado-Maior. Desde então, entregou-

se totalmente à atividade intelectual de escritor e ao exercício do magistério no ISEB, onde passou a chefiar o 

Departamento de História. Imediatamente após a instalação da ditadura de 1964, o ISEB foi extinto por decreto, 

tendo sido seus diretores e professores investigados e Nelson Werneck Sodré teve seus direitos políticos 

cassados por dez anos. Ele acabou sendo preso em maio de 1964, permanecendo detido por quase dois meses.  

206 A obra do autor, que se afirma como dotada de “abrangência temática, esforço teórico e zelo de erudição”, 

apresenta um volume de mais de 50 livros, centenas de artigos, além de organizador de seis coletâneas e 

colaborador de diversas outras. (SILVA, 2012b: 4-5). 
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Nelson Werneck Sodré e Bóris Fausto, este último, autor de obras como Negócios e ócios (1997), 

Memórias de um historiador de domingo (2010) e O Brilho do Bronze (2014). 

A proposta da pesquisa é ler, mapear e interpretar a obra memorialística de Nelson 

Werneck Sodré, cuja produção se iniciou em plena ditadura militar com Memórias de um soldado 

(1967); seguida de Memórias de um escritor (1970), republicado em 1988 com o título Em Defesa 

da Cultura; A Luta pela Cultura (1990); A ofensiva reacionária (1992); e se encerrou com A fúria 

de Calibã (1994), pouco antes do autor falecer em 1999.  

O recorte temporal da pesquisa não é tradicional, pois o objeto de análise não é tocado por 

um tempo único, mas por diferentes temporalidades, visto que a obra a ser estudada é uma 

rememoração, portanto, a partir de um presente, sobre temas como a vida intelectual, as relações 

entre o narrador e os processos históricos nacionais, já que o escritor participou ativamente da 

história política e cultural brasileira.  

Sendo assim, trata-se de narrativas que abrangem um período que vai desde os primeiros 

anos do século XX até as últimas décadas desse mesmo século, sendo que esta temporalidade é 

infiltrada pelo próprio presente em que o autor escreve, e, portanto, a segunda metade do século 

XX também precisa ser levada em conta em nosso recorte temporal.  

Nelson Werneck Sodré nasceu no Rio de Janeiro no começo do século XX e atravessou 

um período efervescente, tanto da história mundial como da vida nacional. O autor, em Memórias 

de um Escritor, elenca os principais eventos históricos que vivenciou, começando pelo cenário 

internacional: 

Nasci em 1911; tinha três anos, ao irromper a Primeira Guerra Mundial; seis quando 

surgiu a Revolução de Outubro; sete, quando terminou a guerra; onze quando o 

Brasil completou um século de vida independente (sendo, entretanto, tão dependente 

ainda). Vivi o tempestuoso período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, 

com todas as manifestações de renovação econômica, política, social, artística, e 

também as de desespero, a busca angustiada de originalidade, em arte, e a luta 

violenta pelo poder; vivi o mundo em que viveram o kaiser Guilherme II, da 

Alemanha, o imperador Francisco José da Áustria-Hungria, Clemenceau, Poincaré, 

Chamberlain, Lloyd George, o czar Alexandre III, o presidente Wilson, Sun Yat 

Sem, Lênin, para chegar à fase em que viveram Hitler, Mussolini, Roosevelt, 

Stalin.
207

  

 

Sobre suas experiências no desenrolar da história nacional comenta: 

No Brasil atravessei justamente o tempestuoso período do tenentismo, na agonia da 

República oligárquica; do Modernismo, em literatura e nas artes; da Revolução de 

1930, do movimento de 1932, do levante de 1935, da ditadura do Estado Novo, do 

putsch de 1938, da Segunda Guerra Mundial e de nossa participação nela; da 

reconstitucionalização e das lutas políticas subsequentes, com os golpes e tentativas 

                                                   
207 SODRÉ, Nelson Werneck. Memórias de um escritor – I - Formação. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

1970, (Vera Cruz – 146): 15. 
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de golpe de 1945, de 1954, de 1955, de 1961, de 1964, da ditadura militar então 

instaurada. [...] Assisti a grandes transformações por que o Brasil passou neste 

século; as mudanças têm sido profundas, mal nos damos conta de quão profundas 

têm sido. E o mundo, então, nem se fala: somos, ao mesmo tempo, em épocas assim, 

contemporâneos do passado e do futuro. Como assisti a tudo com muita atenção e, 

no que diz respeito ao Brasil, com muita participação, suponho ter o que contar.
208

 

 

Esta participação intensa em um período importante da história brasileira e o desejo de 

quem tem “o que contar” é um chamariz a fim de nos debruçarmos sobre sua obra 

autobiográfica209, cujos títulos projetam uma distinção de múltiplas identidades, a do homem do 

partido (ingressou no PCB, na época Partido Comunista do Brasil, em 1940), a do intelectual, a do 

professor, a do militar, a do militante, a do escritor, a do historiador, a do crítico literário, a do 

jornalista, sendo que cada uma destas facetas se aglutinam em torno do nome próprio de um 

indivíduo biológico (BOURDIEU, 1996, 186), que, em termos cronológicos, vivenciou e se 

moveu durante vários períodos importantes da história do Brasil Republicano: no Modernismo, na 

Era Vargas, na reconstitucionalização após o fim do Estado Novo, no tenso clima político do 

período entre 1945 e o golpe civil-militar de 1964 e da ditadura militar instaurada, durante a qual 

inclusive o autor sofre perseguição política.210 

A reduzida produção de autobiografias entre historiadores do Brasil relaciona-se à três 

fatores internos da produção acadêmica local: 1) em geral identifica tal prática como simples ato 

de vaidade; 2) afirma referenciais acadêmicos que ambicionam certa objetividade do 

conhecimento historiográfico e que contrastariam com narrativas sobre o subjetivo, o íntimo, o 

impróprio ou o estigmatizado; e, finalmente, 3) a consolidação de outros espaços e práticas de 

conservação da memória grupal. Por outro lado, em termos externos, há ainda uma tímida 

projeção social deste grupo intelectual e, consequentemente, reduzido interesse mercadológico em 

volumes de memórias de seus membros.  

Em relação a análise da obra memorialística de Nelson Werneck Sodré, consideramos 

importante ter em mente que os modos disciplinadores de ser historiador no Brasil em 

determinados períodos e meios de atuação se refletem em sua escrita autobiográfica.211 Portanto, 

                                                   
208 SODRÉ, Nelson Werneck. Memórias de um escritor – I - Formação. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

1970, (Vera Cruz – 146), p. 15 

209 A obra memorialística de Nelson Werneck Sodré soma um total de cerca de 1900 páginas; os volumes que 

compõem esta obra seriam: Memórias de um soldado (1967); Memórias de um escritor (1970); A Luta pela 

Cultura (1990); A ofensiva reacionária (1992); e A fúria de Calibã: memórias do golpe de 64 (1994). 

210 Lejeune (2008, p. 23) afirma que é “[...] em relação ao nome próprio que devem ser situados os problemas 

da autobiografia. [...] É nesse nome que se resume toda a existência do que chamamos autor: única marca no 

texto de uma realidade extratextual indubitável, remetendo a uma pessoa real, que solicita, dessa forma, que lhe 

seja em última instância, atribuída a responsabilidade da enunciação de todo o texto escrito” 

211 “O conceito de virtude epistêmica foi introduzido no debate contemporâneo da filosofia por Ernest Sosa, 

descrevendo a noção aristotélica de virtude intelectual, como uma performance humana, envolvendo habilidades, 
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os conceitos de virtudes epistêmicas e performance oferecem uma chave para análise da escrita de 

si desse autor.212 Essa proposta vem ao encontro das recentes apreciações feitas por João Ohara, a 

partir dos trabalhos de Herman Paul, sobre as virtudes epistêmicas que caracterizam e definem a 

persona acadêmica (scholarly persona) dos praticantes do ofício.213 

Ao longo do texto buscaremos refletir sobre como as virtudes epistêmicas, apesar de 

norteadoras da vida profissional do autobiógrafo aqui analisado, foram flexibilizadas pela postura 

performática necessária para se escrever sobre si mesmo.  

Quando nos referimos a virtudes epistêmicas estamos diante do problema sobre a 

definição do que é ser historiador. Essa definição depende de um conjunto bastante complexo e 

variado de fatores que podem se referir tanto à fabricação de algo, seguindo aquela linha de 

raciocínio apresentada por Michel de Certeau (1982) ao se perguntar o que fabrica o historiador 

quando faz história, quanto aos processos de legitimação que frequentemente são assumidos pela 

comunidade acadêmica. Pode-se somar a esses dois fatores, como o faz Ohara (2017), a ideia de 

que tal definição é igualmente dependente de um processo de construção subjetiva que implica na 

prática de algumas virtudes epistêmicas, morais e sociais. 

O nosso objetivo aqui é refletir sobre a confluência do conjunto dessas virtudes 

epistêmicas, pensadas como técnica de elaboração de uma persona acadêmica (e social), com a 

dimensão performativa construída na escrita autobiográfica de Sodré.214 Este autor se encontrava 

sob determinado regime de virtudes epistêmicas que disciplinavam o trabalho historiográfico, 

                                                                                                                                                               
como percepção acurada, memória confiável e raciocínio válido. Análoga à teoria da virtude em ética, essa 

abordagem tem se traduzido num conjunto diverso de propostas sobre questões tradicionais da epistemologia, 

como crença justificada e conhecimento, que compartilham a pretensão comum de normatividade do 

empreendimento epistemológico não apenas no estabelecimento de normas e regras, mas também de obrigações 

e valores.” (HENGEL, 2011, p. 1). 

212 Analisaremos aqui os constantes entrecruzamentos das virtudes epistêmicas com o comportamento 

performáticos do autor. Pois acreditamos que fazer esse estudo de forma estanque compromete a própria 

natureza combinatória, superposta e interposta que enxergamos ao nos debruçarmos sobre a memorialística de 

Nelson Werneck Sodré. Portanto, a todo momento realizaremos as conexões entre o comportamento 

performático e as virtudes epistêmicas. 

213 Ver OHARA, 2017. 

214 Klinger (2006, p. 56) aponta que o termo inglês “‘performance’” significa ‘atuação’, ‘desempenho’, 

‘rendimento’, mas começou a assumir significados mais específicos nas artes e nas ciências humanas a partir dos 

anos 1950 como ideia capaz de superar a dicotomia arte/vida. Do ponto de vista da antropologia, uma 

performance é ‘toda atividade feita por um indivíduo ou grupo na presença de e para outro indivíduo ou grupo’”. 

Erving Goffman, em A Representação do Eu na Vida Cotidiana (1956), aborda de forma rica e original a 

construção social do Eu enquanto processo representacional, como a construção e execução de um papel teatral, 

ao mesmo tempo em que frisa que “a identidade social é uma construção criada colaborativamente, produzida e 

reproduzida para apresentação, reconhecimento e ratificação perante um público, com parte do processo de 

produção realizado nos bastidores, por assim dizer, antes de ser apresentada no palco, na frente de todo mundo. 

Se a performance virtuosística tem um olhar – e um ouvido – reflexivo para as qualidades intrínsecas do ato do 

expressar-se, a construção performativa da identidade coloca em primeiro plano a capacidade reflexiva do Eu em 

se tratar como objeto.” (BAUMAN, 2014, p. 735).  
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mas, no processo de construção de seu modelo de persona acadêmica e na escrita de sua 

autobiografia executou um jogo de tensão e flexibilização dos limites de tais virtudes epistêmicas.  

Esse jogo de tensão e flexibilização ocorre em razão de uma dupla demanda inerente à 

escrita autobiográfica que devido à sua constituição como um gênero híbrido, misto de história e 

de literatura, faz com os Sodré adote na narrativa de sua vida, ao mesmo tempo, um 

comportamento virtuoso, exigido pela disciplina histórica, e uma postura performática, 

característica comum nas escritas de si.  

O uso da performance traduz uma necessidade comunicacional, uma vez que esse 

historiador, tangido pelas virtudes epistêmicas do seu métier, ao se envolver com elaboração de 

sua autobiografia precisaria ir além dessas virtudes a fim de dar conta de um gênero de escrita 

híbrido e performático.  

No memorialismo de Nelson Werneck a performance se estrutura pelo exercício criativo 

da competência, ou seja, os recursos performáticos, como a capacidade de interação, de atuação, 

encenação ao se aliarem com as virtudes epistêmicas oferecem ao autobiógrafo os meios 

necessários a fim de construir sua narrativa (BAUMAN, 2014). Essas virtudes epistêmicas, são 

acompanhadas de virtudes morais, éticas, sociais, que em conjunto funcionam como mecanismos 

de persuasão disciplinar, horizontes de expectativas ou até mesmo como rotas marginais na 

composição das escritas de si.  

Tanto Miguel (2013) quanto Ohara (2017) se valem dos estudos de Zagzebski (1996) a 

fim de concluírem que os atos de virtude epistêmica são indissociáveis dos atos de virtude moral. 

Inclusive, Miguel (2013, p. 7) aponta:  

Do mesmo modo que um ato de virtude moral se caracteriza por ser um ato 

motivado por virtudes, por ser o que uma pessoa virtuosa faria e pelo bem almejado 

a ser obtido, um ato de virtude intelectual é justificado epistemicamente se for 

motivado por virtudes. 

Assim, as virtudes epistêmicas e morais presentes em Nelson Werneck permitiriam 

identificar esse autobiógrafo como um historiador, embora não tenha feito parte do conjunto de 

profissionais da história inseridos no mundo acadêmico. Para esse autor, na escrita de suas 

memórias, eram caras as noções como como documento, ater-se aos fatos, evitar ao máximo o 

aspecto ficcional da escrita, a subjetivação. Além de ser palpável certa timidez e recusa em 

descortinar nas páginas que narram a sua vida as vivências familiares e o âmbito privado. 

Em passagem nas primeiras páginas de Memórias de um escritor, Werneck Sodré exalta 

ser indispensável situar historicamente a sua trajetória individual: “dar os traços da época, 

caracterizar a fase, a situação, a gigantesca moldura do quadro mundial e a moldura menor do 

quadro brasileiro”, uma vez que sem essa “caracterização, o depoimento perde consistência”. 
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Inclusive, o autor critica a ausência, em geral, “nas autobiografias e nas biografias, como nos 

depoimentos e memórias” dessa preocupação com o enquadramento histórico (SODRÉ, 1970, p. 

14). 

O livro de Sodré foi escrito em 1969 e lançado no ano seguinte pela prestigiosa editora 

Civilização Brasileira.215 A obra possuiu 377 páginas subdivididas em 5 capítulos temáticos: 

“Iniciação”; “Crítica Literária”; “Defesa da Cultura”; “Guerra”; e “Balanço”. Nesses capítulos o 

memorialista procura retratar o seu tempo a partir do enfoque do seu envolvimento direto ou 

indireto com os acontecimentos. O ponto de partida da narrativa varia do macro para o micro e 

vice-versa, mas nunca se perde de vista que o objetivo é sempre reconstituir a vida literária, as 

disputas entre intelectuais e seus grupos, as dificuldades impostas ao trabalho de escritor, aos 

empreendimentos editoriais e literários, as preocupações com o baixo nível de desenvolvimento 

cultural no país, enfim, a obra apresenta os papeis de escritor, crítico literário e historiador do 

autor, em meio a suas andanças entre essas áreas, exercendo concomitantemente essas atividades. 

A escrita de si desse autor chama a atenção, pois no caso dos historiadores o falar de si 

parece desafiar os referenciais acadêmicos clássicos, zelosos de uma objetividade na elaboração 

de seus textos, regrados de forma a deixar evidente as fronteiras além das quais se localiza a 

subjetividade, desprezada.  

Já mencionamos que Memórias de um escritor foi escrita em 1969 e lançada em 1970, um 

dos momentos mais tensos da Ditadura Militar que nesse período impunha dura repressão aos 

grupos da esquerda armada no país. O escritor, de maneira criativa por meio do narrador, a todo 

momento estabelece veladas comparações entre o Estado Novo de Vargas e o Governo dos 

Militares instaurado em 1964 no tocante às perseguições. Nesse diapasão, memorialista demonstra 

que no presente ditatorial em que vivia e escrevia suas memórias o comportamento omisso do 

passado não encontraria guarida e essa obra seria sua maneira de criticar o Regime Militar, os 

seus desmandos e arbítrios, o sufocamento das liberdades e dos direitos democráticos. Esse 

exercício crítico seria uma mola propulsora dessa obra assinada por Werneck Sodré. 

O texto desse autor talvez pela junção do rigor historiográfico e da prática jornalística, 

demonstra uma leveza da escrita que se exercita no contexto de memórias individuais e coletivas 

– família, amigos, colegas e outros personagens das lembranças pessoais movem-se em tempos e 

cenários da memória coletiva.  

                                                   
215 Detalhe que chama a atenção é o fato de o livro ter sido lançado justamente após o recrudescimento do 

Regime Militar no Brasil e a obra conter críticas indiretas ao governo dos militares a partir das avaliações que o 

autor realiza sobre a Era Vargas (1930-1945), principalmente quando fala do Estado Novo (1937-1945), período 

em que as liberdades civis e constitucionais sofreram severas restrições. Sendo assim, ao criticar a política 

truculenta, a censura, as perseguições dos opositores e os arbítrios cometidos por Getúlio Vargas, Sodré de 

maneira enviesada constrói sua crítica à Ditadura Militar que fora instalada a partir da promulgação do Ato 

Institucional nº 5 (AI-5). 
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Nelson Werneck Sodré desenvolve uma narrativa complexa de subtextos que se somam, 

se multiplicam, dividem-se, em um constante movimento. Na medida em que o leitor acompanha 

o narrador que conta as andanças do protagonista em uma variada topografia de instituições, 

locais de sociabilidade, de luta política e cultural como o Exército, o Clube Militar do Rio de 

Janeiro, o Instituo Superior de Estudos Brasileiros (ISEB), as rodas literárias como a que havia 

nos fundos da editora José Olympio, as redações de jornais e revistas. As obras de ambos os 

autobiógrafos estão inseridas em um processo de subjetivação e constantemente referenciado, em 

uma autoanálise permeada de crítica e sensibilidade. 

O autor aqui analisado apresenta uma narrativa performática disciplinada pelas virtudes 

epistêmicas que lhes são caras: uso do método histórico na narrativa, compromisso com a 

verdade, receio da dimensão ficcional da escrita de si, autoafirmação como historiador. Todavia, 

essas virtudes epistêmicas que poderíamos chamar de tradicionais são combinadas com virtudes 

morais e sociais: coragem, sinceridade, honestidade, distanciamento das esferas familiares e 

subjetivas.216  

O comportamento performático advém da impossibilidade de transpor para a narrativa a 

totalidade e a complexidade da vida vivida. Além disso, as escolhas de narrar a vida pública e 

deixar a privada em segundo ou terceiro plano força os autobiógrafo a fazer uso de determinadas 

máscaras que revelam determinadas facetas: o professor, o jornalista, o crítico literário, o 

historiador; e escondem outras: o pai, o marido, o irmão, o tio, o sobrinho, para citar algumas. 

A performance nesse autor seria a arte de se apresentar com uma proposta de narrativa a 

um determinado público, em grande medida de seus pares, e proporcionar aquilo que de seu autor 

se esperava: as vivências públicas e profissionais. Afinal, escrevia e esperava ser lido por 

historiadores, intelectuais e pensadores com alguma afinidade que por sua vez, estavam sob um 

regime de virtudes epistêmicas que valorizavam a condução regrada do texto a partir de 

referenciais de verdade, do método histórico, do compromisso com os fatos, do receio quanto à 

ficção. 

Em vários exemplos, revelam-se as habilidades narrativas do autor e a sua capacidade de 

transitar entre os níveis macro e micro. Estes são tangidos de maneira semelhante, ou seja, o 

narrador desloca a lente da objetiva com um foco aberto, panorâmico sobre o contexto histórico 

                                                   
216 “É dessa maneira que podemos dizer que a formação do historiador não envolve apenas o aprendizado de 

técnicas de pesquisa; trata-se de cultivar o “olhar do historiador”, exercitar uma série de disposições 

consideradas indispensáveis ao bom exercício do trabalho histórico. Assim, consolida-se um conceito de persona 

que articula virtudes epistêmicas e valores extra epistêmicos em configurações específicas, dando-lhes um 

sentido, hierarquizando valores e objetivos, estabelecendo modelos de conduta a serem seguidos.” (OHARA, 

2017, p. 30). 
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mundial e brasileiro ao acompanhar os deslocamentos do protagonista em suas relações com esses 

contextos. Aparecem, portanto, as cartas trocadas com críticos literários como Alceu Amoroso 

Lima, e isso é ocasião para o autor falar sobre as relações entre os críticos literários e as 

formações de grupos antagônicos que disputavam espaço nos jornais da época; ou então, cartas 

trocadas com Graciliano Ramos, o que é motivo para se abordar as perseguições sofridas por 

intelectuais durante o Estado Novo de Vargas; quando o narrador conta as dificuldades para o 

autor receber os pagamentos pelas contribuições jornalísticas ou as dificuldades para se publicar, é 

a chance para se construir um quadro das dificuldades encontradas por aqueles que viviam da 

atividade de escritor, as mazelas que acompanham o ofício, os baixos rendimentos e o péssimo 

reconhecimento. Quando fala das rodas literárias, como a que havia nos fundos da livraria José 

Olympio, é para traçar um mapeamento dos grupos de literatos que tinham em comum o ofício e 

as dificuldades a ele inerentes e que encontravam no convívio maneiras de superar e construir 

redes de sociabilidade. 

O constante jogo de escalas é direcionado pelo narrador das memórias de Sodré a 

acontecimentos internacionais. Por ocasião da Segunda Guerra Mundial o autor conta que viajava 

para a Bahia a bordo de um navio que foi atacado por submarino alemães, mas que os danos não 

foram suficientes para causar uma tragédia maior do que o pânico generalizado entre os que se 

encontravam na embarcação. Segundo o memorialista, errara o governo brasileiro ao permitir que 

civis e militares viajassem em um navio com a Guerra em andamento. Ele havia sido destacado, 

assim como os demais militares a bordo, para organizar em solo nacional a participação brasileira 

no conflito mundial. Como se vê, a lente do narrador acompanha o vaivém entre o micro e o 

macro tendo como ponto de partida ou de chegada a atuação do protagonista nos eventos de sua 

época. 

Em Werneck Sodré, as esferas social, cultural e temporal também se fundem com as 

origens familiares (classe média que via na carreira militar do filho uma possibilidade de ascensão 

social), na vida profissional (militar e escritor), nas experiências intelectuais, nos laços de família 

(pouco comentados), nas relações de amizade (amplamente compartilhadas), nos relacionamentos 

com editores, donos de jornais.  Aparece muito pouco de suas relações familiares e privadas. 

Quando tal ocorre é tão somente como ponto de partida para se narrar acontecimentos culturais, 

políticos ou sociais do nível macro.  

Nelson Werneck Sodré nutria admiração por Trotsky, o “profeta desarmado”, que se 

tornou símbolo da “pureza revolucionaria”. A admiração ia além do fundamento intelectual e se 

comunicava com uma atitude rebelde, um sentimento de estar à margem, que se explicava pela 

forma como o memorialista teve sua carreira militar marcada pelos posicionamentos políticos que 

defendeu ao longo da vida.  
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Ele foi militar de carreira que chegou à patente de General e que cultivou uma vida 

intelectual e uma produção historiográfica sob o arcabouço teórico-metodológico do marxismo. 

Aliar esse posicionamento intelectual com a combatividade pela soberania nacional em uma 

constante luta política marcou sua carreira militar, culminando, por exemplo, com sua entrada 

para a lista negra dos grupos liberais após posicionar-se ao lado dos nacionalistas por ocasião da 

Campanha “O petróleo é nosso” nos idos da década de 1950. Como punição, ele foi destacado 

para servir em Cruz Alta, extremo sul do país, distante da vida intelectual e das proximidades com 

os acervos, bibliotecas, redações de jornais e revistas, locais de pesquisa, interação social e 

cultural. Isso para citar somente um exemplo de segregação social e intelectual desse militar 

historiador que viveu sempre à margem. Como historiador também experimentou as margens: 

suas obras, principalmente durante a Ditadura Militar (1964-1985) foram repudiadas nas 

universidades que se institucionalizavam.217  

Portanto, não é de se admirar que um historiador com experiências de marginalização ou 

social ou intelectual (ou até mesmo ambas) tenha se aventurado na escrita de autobiografias, 

gênero segregado entre os historiadores por sua constituição híbrida. Nelson Werneck Sodré 

coexistiu com as margens e acabou construindo um universo próprio a fim de lidar com esse 

ambiente. A escrita de si foi talvez uma forma desse autor unir os seus pendores de escritor, com 

uma notável carreira como jornalista e crítico literário, com a profissão de historiador. A 

autobiografia tornou-se então uma espécie de embarcação que permitia o tráfego entre ambas as 

margens: a da história e a da literatura.  
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RESUMO: Essa pesquisa se debruçará a compreender e discutir como a partir de um acervo pessoal é 

possível que memórias subalternizadas possam emergir e novas histórias possam ser contadas. O 

acervo aqui estudado foi guardado por Eloísa Felizardo Prestes, está salvaguardado no arquivo Edgar 

Leuenroth e após a morte de Eloísa foi doado pela sobrinha Anita Leocádia Prestes nos anos 1990. Os 

guardados datam do período de 1940 a 1980 e, as memórias contidas em seu acervo são lidas e 

analisadas de forma a vislumbrar sua trajetória de vida, seu espaço de experiência e horizonte de 

expectativa vivenciando um século XX de mudanças intensas e que vão alterar significativamente a 

sua vida, mas também marca  aquilo que foi guardado (KOSELLECK, 2006). Em seus guardados o 

volume de documentos é significativo e variado. Dentre os guardados estão diversos pôsteres de 

encontro de mulheres, algumas falas escritas à punho, cadernos de biografias femininas, recortes de 

jornais, permitindo que se trace uma pequena biografia de Eloísa Prestes além de possibilitar perceber 

as nuances vividas por ela dentro de cada contexto político brasileiro que vai do final do Estado Novo 

até o período de redemocratização brasileiro. Aqui é importante entender que tanto a sua militância 

como a constituição do seu acervo são produtos da sua época, de inconstâncias políticas e 

principalmente pela violência sofrida por membros de sua família. Trazer à tona a vida dela através de 

seu acervo pessoal, torna-se parte das questões levantadas pela História do Tempo Presente que busca 

refletir sobre feridas ainda em aberto nas sociedades que enfrentaram regimes de exceção (ROUSSO, 

2016). Assim, intenta-se articular as discussões que envolvem as memórias (RICOEUR, 2007), a 

constituição de acervos pessoais (CUNHA, 2007), e as construções de si presentes na coleção de 

Eloisa Felizardo Prestes, bem como evidenciar a sua trajetória de vida que esteve há muito relegada ao 

esquecimento. 

 

Palavras-chave:  História do Tempo Presente; Eloisa Prestes; Acervos Pessoais;  Memória;  

 

RESUMEN: Esta investigación se centrará en comprender y discutir cómo a partir de un acervo 

personal es posible que las memorias subalternizadas puedan emerger y nuevas historias puedan ser 

contadas. El acervo aquí estudiado fue guardado por Eloísa Felizardo Prestes, está salvaguardado en el 

archivo Edgar Leuenroth y después de la muerte de Eloísa fue donado por la sobrina Anita Leocádia 

Prestes en los años 1990. Los guardados datan del período de 1940 a 1980 y, las memorias contenidas 

en su acervo son leídas y analizadas para vislumbrar su trayectoria de vida, su espacio de experiencia y 

horizonte de expectativa vivenciando un siglo XX de cambios intensos y que van a alterar 

significativamente su vida, pero también marca lo que fue guardado (KOSELLECK, 2006). En sus 
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guardados el volumen de documentos es significativo y variado. De entre los guardados están diversos 

carteles de encuentro de mujeres, algunas palabras escritas a la muñeca, cuadernos de biografías 

femeninas, recortes de periódicos, permitiendo que se trace una pequeña biografía de Eloísa Prestes 

además de posibilitar percibir los matices vividos por ella dentro de cada contexto político brasileño 

que va del final del Estado Novo hasta el período de redemocratización brasileño. Aquí es importante 

entender que tanto su militancia como la constitución de su acervo son productos de su época, de 

inconstancias políticas y principalmente por la violencia sufrida por miembros de su familia. En el 

caso de las mujeres, las personas que se enfrentan a regímenes de excepción (ROUSSO, 2016), se 

tratan a la superficie de la vida a través de su acervo personal, se convierte en parte de las cuestiones 

planteadas por la historia del tiempo presente. En este sentido, se pretende articular las discusiones que 

envuelven las memorias (RICOEUR, 2007), la constitución de acervos personales (CUNHA, 2007), y 

las construcciones de sí presentes en la colección de Eloisa Felizardo Prestes, así como evidenciar su 

trayectoria de vida que estuvo muy relegada al olvido. 

 

Palabras-clave: Historia del Tiempo Presente; Eloisa Prestes; Acervos personales; Memoria; 

 

 
Talvez você não conheça ou nunca tenha ouvido falar de Eloísa Felizardo Prestes. Talvez 

possa apenas supor que ela faz parte da família de Luís Carlos Prestes, e a partir daí possa pensar 

que foi apenas um membro com pouca expressividade política ou nenhuma participação ativa nas 

lutas empreendidas pela família, ou que não tenha feito nada de extraordinário como seu irmão 

que vale-se inscrevê-la tanto na história dos Prestes quanto na história do Partido comunista 

brasileiro onde participou ativamente. Mas antes de estabelecer algumas análises um tanto quanto 

precipitadas sobre essa mulher, convido-o a conhece-la a partir de seu acervo.  

Afinal, quem foi Eloísa Felizardo Prestes? Nascida no Rio de Janeiro no município de 

Niterói, em março de 1900, (BOTELHO, 2007) filha de Maria Leocádia Felizardo Prestes e 

Antonio Pereira Prestes, terceira filha de três irmãs e um irmão, desde muito cedo precisou 

adaptar-se a uma vida cheia de percalços. Seu pai morreu prematuramente e deixou a família em 

situação precária (PRESTES, 2008) obrigando-os a trabalhar desde muito cedo. É preciso 

salientar que toda a sua trajetória de vida no campo profissional esteve ligada as relações políticas 

que rodeavam a família Prestes. A partir disso, já na década de 1920 inicia seu trabalho no jornal 

A esquerda218e apesar de atuar dentro do PCB há um bom tempo, filia-se apenas vinte e cinco 

anos depois, quando retorna ao Brasil depois de ter acompanhado o irmão Luís Carlos Prestes, 

durante seu exílio que iniciou na Argentina em 1930 e posteriormente na União Soviética a partir 

de 1931. Dois anos após retornar do exílio, Eloísa continua atuando dentro Partidão articulando, 

principalmente debates sobre questões femininas dentro do jornal O Momento Feminino219. Esses 

                                                   
218 Jornal criado por Pedro Mota Lima em 1927 e teve suas atividades encerradas em 1933, apesar de não ser 

oficialmente um porta-voz do Partido comunista brasileiro, se colocava em defesa do operariado brasileiro. Para 

saber mais ler o artigo Esquerda, A disponível em: < https://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-

republica/ESQUERDA,%20A.pdf > Acesado em 28 de dezembro de 2018. 

219 Periódico criado em 1947 pelo Partido Comunista Brasileiro que tinha seu enfoque voltado para as questões 

femininas da época, com enfoque em atingir os lares das mais variadas regiões do Brasil com o intuito de chamar 
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debates são marcados em seu acervo que carregam uma quantidade notória de recortes de jornal, 

revista inteiras que tinham em suas pautas as questões referentes ao final da década de 1940 e 

inicio da década de 1950. Já no final de sua vida trabalhava no escritório do advogado Sinval 

Palmeira220 lugar onde se aposentou em 1968. Ela faleceu em maio de 1998 no Rio de Janeiro.  

Aqui é importante demarcar que Eloísa estava inserida em um movimento que discutia e 

questionava uma série de aspectos do feminino e não necessariamente tratavam de questões 

acerca do feminismo. O seu acervo e os documentos contidos nele tendem mais a indicar que ela 

foi uma mulher com grande interesse e preocupação nas questões femininas que pululavam então. 

Estar vinculada a um periódico exclusivo para assuntos voltados para as mulheres, e 

possivelmente liderado por mulheres incluindo Eloísa Prestes nesse escopo de lideranças que 

organizavam e pensavam o periódico, buscava trazer debates sobre as preocupações do mundo 

feminino e não atreladas ao feminismo, que no Brasil passa a atuar com mais força já na década 

de 1970 e principalmente na década de 1980 porque  

O periódico foi criado com o objetivo “de atrair todas as mulheres dos mais 

escondidos recantos brasileiros, as mulheres das cidades movimentadas, como dos 

sertões nordestinos, do litoral como dos campos”. (Momento Feminino, 25/07/1947: 

2.) Visavam congregar o maior número possível de integrantes para formar uma 

única frente capaz de marchar em “direção a um objetivo comum, a um horizonte de 

luz, alegria, saber, conforto e felicidade”. (Momento Feminino, 25/07/1947: 2). 

Havia uma preocupação constante em demarcar que o Momento Feminino não era 

“um jornal feminista, mas uma publicação para os lares” (Momento Feminino, 

01/08/1947). Salvo raras exceções, mesmo nas publicações referentes às 

organizações assumidamente feministas, substituía-se os termos 

feminismo/feminista por feminino/feminina. Mesmo recusando o adjetivo, suas 

páginas imprimem parte das discussões que as pecebistas travaram no contexto em 

que o jornal circulou, além de informar sobre as atividades práticas desenvolvidas 

com o intuito de auxiliar mulheres em situação de vulnerabilidade, ou que 

porventura precisassem de apoio para resolver seus problemas, inclusive aqueles de 

foro privado. Sua última edição foi publicada em 1956. Portanto, entre 1947 e 1956 

o jornal imprimiu parte das preocupações centrais das mulheres que lhe davam vida. 

(CRUZ, 2017, p.5) 

Mesmo que as pautas femininas sejam o mote das feministas e que tentemos compreender 

que na década de 1940 ainda não havia a preocupação ou o entendimento sobre o que significa 

dizer-se feminista ou enunciar em um jornal o feminismo, Céli Regina Pinto (2003) indica que 

mesmo que precisemos compreender as diferentes épocas e as preocupações que pululavam nos 

diferentes momentos, não é possível dissociar completamente essa preocupação das mulheres com 

                                                                                                                                                               
a população para as causas defendidas pela esquerda no final da década de 1940. (ALVES, Iracélli da Cruz. O 

“não lugar” das mulheres na memória e na história do PCB. 2007). 

220 Sinval Palmeira (1913 – 1993) foi um advogado sergipano que atuou no Rio de Janeiro. Foi eleito deputado 

estadual e teve seu mandato cassado em 1964. Durante o Estado Novo defendeu diversos perseguidos políticos, 

dentre eles Luís Carlos Prestes. Disponível em: <http://dimensaojornal.com.br/sinval-palmeira-vieira/> Acesso 

em 27 de dezembro de 2018. 
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as pautas femininas do movimento feminista que começava a dar pequenos sinais no Brasil. Ainda 

é importante salientar que o feminismo não era uma pauta evidente para o período em que o 

periódico existiu. A pauta mais evidente de então eram as que estavam ligadas ao comunismo e 

aos movimentos de esquerda que viam nas mulheres uma possibilidade de ampliar os ideais de 

esquerda e principalmente do Partido Comunista Brasileiro. Não se nomear feminista e 

principalmente não veicular o termo e tudo o que ele traz, tanto pelo jornal quanto pelo PCB 

aponta para uma análise e um entendimento de que não veicular temas nomeados feministas ou 

feminismo, indica a forma como o próprio partido lidava com as questões femininas e feministas. 

Aponta para como, pouco a pouco e até de maneira silenciosa ia excluindo a participação 

feminina, excluindo as pautas hoje denominadas identitárias para que houvesse a disseminação de 

suas ideias e ideais, seja na década de 1940, seja na década de 1960 com a ditadura civil militar.  

A partir de seu acervo e seus guardados é possível demarcar que Eloísa deixou guardado 

aquilo que de alguma maneira fez parte. Seu acervo é composto por cerca de cinco mil peças. 

Dentre elas, compõem o acervo cadernos com biografias femininas produzidas a partir de recortes 

de jornais diversos, pequenos recortes de jornais soltos, fichas catalográficas com recortes de 

jornais intituladas “convém saber” com pequenas biografias de mulheres dos mais diversos 

períodos da história global, panfletos diversos, entre eles, de campanhas eleitorais, organizações 

femininas, boletins informativos sobre o movimento de mulheres, alguns documentos 

datilografados sem assinatura ou autoria identificada para diversas ocasiões e o maior número 

destes é feito em homenagem ao dia das mães, pequenas escritas à mão sem identificação de 

autoria ou para qual fim serviriam, cartazes de eventos femininos, compõem o rol de peças que 

possibilitam contar não só a trajetória de vida de um indivíduo, mas contar histórias das lutas de 

mulheres através daquilo que ela selecionou e guardou. Tendo em vista isso, demarca-se que 

Eloísa envolveu-se de maneira ativa nas questões políticas de sua época, seja nos movimentos de 

esquerda quando no movimento mulheres.  

É nessa seara de compreensão que será possível construir a trajetória de vida de uma 

mulher que não permitiu ser esquecida já que “a grande maioria desses documentos enfrentou a 

passagem do tempo, e agora estudados podem emergir como re-conhecimento, como 

possibilidade de não esquecimento” (CUNHA, MIGNOT 2006. p. 41). Partindo dessa noção de 

que os acervos são deixados para que aquele sujeito que o guardou não seja esquecido e que possa 

através dos seus guardados preservar-se, é possível interpretá-los e conferir a eles a importância 

necessária para que novas histórias possam emergir e para (re)construir uma escrita da história 

que privilegie sujeitos invisibilizados ou subalternizados. Essa visibilidade a coisas que se 

tornaram escondidas é possível através da emergência de uma nova maneira de pensar a história e 

os sujeitos. Essa nova perspectiva a História do Tempo Presente, evoca aquilo que Rousso (2016) 
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trata como memórias traumáticas. Essa evocação se dá principalmente após a abertura de um sem 

número de acervos que possibilitavam narrar memórias e vozes que foram silenciadas 

principalmente durante regimes de exceção. A partir da abertura de acervos e das políticas de 

memória que começam a ser construídas após grandes traumas, possibilitam que as vozes outrora 

silenciadas posam ecoar seja através de pesquisas empreendidas nesses acervos, memoriais ou 

monumentos. Nesse sentido, Rousso afirma que 

Em todo lugar, pelo menos nos territórios atingidos pela guerra, a história da última 

catástrofe em data [...] ocupa um lugar considerável no campo social: ela é 

onipresente pelos vestígios do conflito, pelas feridas de guerra, pelos escritos que se 

exprimem na literatura, na imprensa, nas edições populares, no cinema, nos debates 

políticos. É uma verdadeira “história pública” que surge de maneira frequentemente 

espontânea, à imagem da nova Biblioteca-Museu da Guerra na França [...] dezenas 

de milhares de documentos de toda natureza sobre a guerra: livros, jornais, arquivos, 

pinturas, cartazes, fotos, brinquedos e outros pequenos objetos que dão testemunho 

da cultura patriótica e do engajamento de todo um país no conflito. (ROUSSO, 

2016, p.113) 

Nesse sentido, os vestígios encontrados no acervo pessoal de Eloísa Felizardo Prestes 

dentro da perspectiva da História do Tempo Presente, possibilita que o historiador trabalhe com 

questões ainda sensíveis que o envolvem. Nesse caso, trata-se das relações políticas da família 

Prestes e sua atuação no campo político brasileiro que se envolve e é envolvido durante o Estado 

Novo e o Regime Militar. Seu acervo é marcado pelo tempo e por suas experiências. Um tempo 

extremamente conturbado, com mudanças significativas. São as rupturas como a Revolução de 

1930 e posteriormente a ascensão de Vargas ao Poder o fim do Estado Novo (PANDOLFI, 1999). 

Além disso, outra ruptura que demarca o acervo de Eloísa, e também por isso pode ser inserido 

dentro da perspectiva de História do Tempo Presente, é o processo que levou o Brasil à Ditadura 

Militar, período em que “o tempo que ‘fez escuro’” (REIS, 2014. p.12) e ao processo de 

redemocratização. Rupturas, cujos efeitos ainda podem ser sentidos. É aquele período em que 

ainda ressoa na contemporaneidade.  

Conhecendo os períodos enfrentados por Eloísa e indicando que eles estão presentes em 

seu acervo, é possível inferir que ela não só viu e sentiu esses diversos momentos históricos, mas 

participou deles ativamente demarcando os seus espaços de experiência e horizontes de 

expectativas (KOSELLECK, 2006). Seu envolvimento com as pautas que a circunscreviam 

deram-se muito devido a educação recebida no seio familiar. O interesse pelas questões políticas 

fora incutido pela sua mãe que após a morte do marido ficou encarregada de educar suas filhas e 

filho. Imersa em ideias progressistas, Leocádia Prestes revolve o terreno e o deixa fértil para que 

sua família se envolvesse nas questões sociais apresentadas no contexto político brasileiro. Esse 

envolvimento com o que acontecia em seu entorno fica visível a partir do livro escrito por Lygia 
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Prestes cujo título destina-se a matriarca da família prestes: Leocádia Prestes: Mãe Coragem! 

(2008) e também na trajetória empreendida por Leocádia que anos mais tarde empreenderia uma 

longa e árdua caminhada para libertar Luís Carlos Prestes e Olga Benário da Alemanha Nazista. 

(PRESTES, 2008) 

Demarcar a existência desse acervo assim como a vida de uma mulher militante dentro de 

uma organização importante da esquerda brasileira, como foi o partido comunista brasileiro, 

torna-se importante a medida em que há uma prática comum de silenciamento de histórias 

femininas na história, tanto na narrativa histórica quanto na narrativa da história do PCB (RAGO, 

1995). Nesse sentido, a História do Tempo Presente, traz à tona a abertura de arquivos e a 

pesquisa em documentos que antes eram considerados ordinários (CUNHA, 2007), nesse caso 

principalmente aqueles documentos reunidos por mulheres ou que trazem como assunto principal 

histórias femininas.   

Assim é possível acessar as memórias de uma mulher militante, que foi há muito 

subalternizada, a partir do seu acervo pois ele é “um suporte que permita ao historiador [ou 

historiadora] buscar outras formas do saber que faltam ao conhecimento” (FARGE, 2009. p. 58). 

A partir daí é possível que novas memórias se tornem públicas possibilitando que novas histórias 

sejam contadas. Histórias essas que nem o peso de seu sobrenome foi capaz de deixar que fosse 

até então solapada pela memória de seu irmão alterando assim as “noções tradicionais do que é 

historicamente importante” (SCOTT, 1990. p. 3). A abertura desses acervos aliados as políticas de 

memória surgem também a partir de demandas sociais e de disputas de memórias de sujeitos que 

não se reconhecem nas narrativas históricas há muito consideradas oficiais.  Essa sublevação 

dessas memórias subalternizadas é produto também de uma necessidade de construir uma justa 

memória (RICOEUR, 2010). Trazer essas memórias à tona através dessa justa memória, no 

campo simbólico, significa dizer que há um processo de reparação e de ressarcimento a sujeitos e 

histórias invisibilizados.  

Mas afinal, quais memórias são possíveis a partir da análise e interpretação de seu acervo? 

Quais as memórias que Eloísa quis, de certa maneira, forjar para si através de seu acervo? Antes 

de buscar refletir sobre essas questões, é preciso retomar um dos pontos já abordados sobre o peso 

de seu sobrenome não ter sido suficiente para tirá-la das sombras de seu irmão. Ainda que essa 

hipótese possa ser trabalhada por conta de seu longo tempo vivendo entre as dobras da história ou 

nas zonas cinzentas (POLLAK, 1989) foi o seu sobrenome aliado a falta de pesquisas sobre Eloísa 

e o seu vasto acerto que proporcionou o interesse em pesquisa-la. Essa vontade de pesquisar esse 

sujeito surge, também, por conta daquilo que Maria Inês Mudrovcic chama de Retorno de Clio a 

mnemosine (MUDROVCIC, 2009). Esse retorno, significa dizer que a cisão proposta por Pierre 
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Nora (1993) entre história e memória, para a História do Tempo Presente ambas se reconciliam 

proporcionando o retorno dos testemunhos para a produção historiográfica.  

Esses testemunhos são expressados através das memórias, daquilo que foi guardado por 

Eloísa, testemunhos do tempo presente vivido que deixou suas marcas. Essas marcas podem ser 

vistas em seu acervo indicando quais as memórias ela quis preservar e leva o pesquisador ou 

pesquisadora a inferir diversos aspectos de sua vida. Dentre seus guardados, Eloísa privilegiou 

aqueles registros de seu tempo que retratavam notícias sobre mulheres, manchetes de jornal, 

folhetos sobre encontros femininos, discursos sobre a situação política, econômica e social de 

mulheres e a esmagadora parte de seu acervo diz respeito a coisas ligadas a outras mulheres. A 

partir disso, é possível imaginar, respaldada pelas fontes, que Eloísa era uma mulher que esteve de 

alguma maneira envolvida nas causas femininas de sua época. Inclusive, dentre as diversas peças 

do seu acervo há um pequeno papel com as indicações de que Eloisa seria uma das delegadas da 

Conferência Latino Americana de Mulheres que ocorreu no Rio de Janeiro em agosto de 1954. 

Esse documento, cruzado com outros do mesmo acervo, podem também nos indicar que por 

trabalhar em um jornal como O momento feminino Eloísa teria, dentro das organizações 

femininas, algum papel de destaque ou proeminência tanto por conta de seu nome e a trajetória 

política de sua família quanto por trabalhar num jornal notadamente voltado às questões 

femininas.  

Ainda que os acervos possam nos dar indícios sobre a trajetória de vida de um ou mais 

indivíduos é preciso tomar cuidado com aquilo que Angela de Castro Gomes indicou ser as 

malhas do feitiço (1998) pois, o 

feitiço do arquivo privado [...] Por guardar uma documentação pessoal, produzida 

com a marca da personalidade e não destinada explicitamente ao espaço público, ele 

revelaria seu produtor de forma "verdadeira": aí ele se mostraria "de fato", o que 

seria atestado pela espontaneidade e pela intimidade que marcam boa parte dos 

registros. A documentação dos arquivos privados permitiria, finalmente e de forma 

muito particular, dar vida à história [...] devem se municiar dos nada novos 

procedimentos de crítica às fontes, guarnecidos com escolhas teóricas e 

metodológicas capazes de filtrar o calor, de maneira a não ter a boca queimada. 

(GOMES, 1998.p.125)   

A partir da advertência feita por Angela de Castro Gomer (1998), é preciso tomar cuidado 

com aquilo que ela chama de ilusão da verdade para que pesquisadores e pesquisadoras não 

caiam nos encantos de um acervo pessoal e tomem aquilo como a verdade sobre uma determinada 

história. É importante ter sempre em mente que aquilo que o sujeito guardou é permeado por uma 

forja de si que é feita a partir de seleções, exclusões, coisas consideradas “menos importantes” 

ficam de fora e até mesmo aquelas coisas que de alguma maneira não ajudam a construir a 

narrativa pretendida para aquele acervo ficam de fora. Ainda dentro dessa perspectiva de forjar-se 
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através daquilo que guarda, Maria Teresa Santos Cunha (2007) inscreve como essa seleção é feita 

e como a partir disso ele se constrói. Aquilo que é eleito para ser guardado é apenas uma visão 

sobre uma determinada história e não pode ser considerado como a verdade sobre o individuo ou 

o momento histórico em que ambos habitaram. Além disso, as fontes precisam ser lidas, assim 

como a vida do sujeito, como produtos da época em que vivem com intencionalidades, recortes e 

permeado pela vivência daquele que produziu uma notícia ou compreender os espaços de 

experiências do sujeito bem como seus horizontes de expectativas  (KOSELECK, 2006) em que o 

individuo esteve embebido.   
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RESUMO: A proposta é trazer para debate as relações existentes entre os estudos aeroportuários e a 

história, pois a aviação civil pode ser utilizada como instrumento de ideologias políticas interferindo 

nas relações de comércio exterior e defesa aérea. E para tanto trago a questão aeroportuária brasileira 

durante a segunda guerra mundial. Especificamente, trata-se de abordar as relações entre os governos 

do Brasil e dos Estados Unidos entorno das melhorias realizadas no setor aeroportuário brasileiro entre 

os anos de 1942 e 1945, focando no setor civil. A questão motriz desse debate é o uso de um local de 

característica civil como um instrumento de uso militar, juntamente com o processo de padronização 

aeroportuária ao modelo estadunidense devido ao Airport Development Program (ADP), iniciado pela 

Pan American Airways (Pan Am) em conjunto com o governo dos Estados Unidos. No quadro das 

relações de subordinação do Brasil às políticas imperialistas de domínio político e econômico 

estadunidenses, a importância do debate reside na possibilidade de se entender a ação de tais instâncias 

de condução de relações internacionais como uma forma dos produtos aeronáuticos dos Estados 

Unidos dominarem o mercado brasileiro e internacional. 

 

Palavras-chaves: Aviação Civil Brasileira; Segunda Guerra; Pan American Airways; Airport 

Development Program. 

 

RÉSUMÉ : La proposition consiste à débattre des relations existantes entre les études aéroportuaires et 

l'histoire, cas que l'aviation civile pouvant être utilisée comme un instrument d'idéologies politiques en 

s'immisçant dans les relations entre commerce extérieur et défense aérienne. Et pour cela, j'apporte le 

problème de l'aéroport brésilien pendant la Seconde Guerre mondiale. Plus précisément, il s'agit 

d'aborder les relations entre les gouvernements du Brésil et des États-Unis concernant les 

améliorations apportées au secteur des aéroports brésiliens entre 1942 et 1945, en se concentrant sur le 

secteur civil. La question essentielle dans ce débat est l’utilisation d’un emplacement caractérise 

comme civil en tant qu’instrument militaire, ainsi que le processus des standardisations des aéroports 

pour le modèle américain en raison du Airport Development Program (ADP) lancé par Pan American 

Airways (Pan Am) à conjointement avec le gouvernement des États-Unis. Dans le cadre des relations 

de subordination du Brésil avec les politiques impérialistes américain sur la politique et l'économique, 

l'importance du débat réside dans la possibilité de comprendre l'action de tels cas de relations 

internationales comme une forme des produits aéronautiques des États-Unis dominant le marché 

Brésilien et international. 

 

Mots-clés: Aviation Civil Brésilienne; Deuxième Guerre; Pan American Airways; Airport 

Development Program. 

 

DAS REGULAMENTAÇÕES 
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A primeira regulamentação que visa organizar o setor aeronáutico civil é o Decreto Nº 

19.902 de 22 de abril de 1931, no qual dispõe sobre a criação e organização do Departamento de 

Aeronáutica Civil (DAC) sendo a sua principal função buscar o desenvolvimento da aviação civil. 

A partir desse momento toda a aviação civil estava sob o controle do DAC que pertencia ao 

Ministério da Viação e Obras Públicas. 

No ano seguinte seria criada a regulamentação da execução dos serviços aeronáuticos 

civis por meio do Decreto Nº 20.914, no qual o DAC executaria as seguintes atividades: controle 

de matrículas de aviões, normas reguladoras aos voos e multas aos infratores, expedição de cartas 

de piloto e diplomas de instrutor, registros de horas de voo, fiscalização de aeroportos, 

investigação de causas de acidentes aeronáuticos, além de estudar e informar os assuntos relativos 

à legislação nacional e estrangeira sobre Aviação Civil.  

Todo esse processo de uma regulamentação da aeronáutica civil corresponde a uma ação 

direta as convenções internacionais sobre a aviação civil que almejavam atingir uma normativa 

internacional aceita por todos os seus signatários e vinham acontecendo desde 1910. 

A Convenção de Paris ocorrida em 1910 não conseguiu estabelecer nenhum regulamento 

internacional em decorrência aos desacordos entre os estados participantes e logo a 1ª Guerra 

Mundial pós um fim a cooperação mundial. Em 1919 houve a Convenção para a Regulamentação 

da Navegação Aérea, uma extensão da Conferência de Paz de Paris, com a função de 

regulamentar o transporte aéreo o tornando mais seguro, e como resultado direto houve a criação 

da Comissão Internacional de Navegação Aérea (CINA) com a função de monitorar o 

desenvolvimento da aviação civil.  

Em 1928 ocorria a Convenção de Havana, também denominada de “Convenção Pan-

americana sobre Aviação Comercial”, abordando os assuntos que fossem referentes ao direito do 

trafego aéreo. “Clauses largely enabled USA owned airlines to freely operate services within 

North and South America.” (PELSSER, ?, p.2). 

A Convenção para Unificação de certas regras relativas ao Transporte Aéreo 

Internacional, conhecida como Convenção de Varsóvia, de 1929, passou a regular a 

responsabilidade, em caso de acidente, para o transporte internacional de pessoas, bagagem ou 

mercadorias realizadas por aeronaves.  

O Brasil adentrava a década de 30 sem uma regulamentação oficial, o DAC foi criado 

para enquadrar o Brasil às convenções internacionais, mesmo assim ainda faltava ao país um 

código aéreo que estabelecesse uma legislação capaz de regular eficientemente a aviação civil e 

comercial. Sendo assim a proposta para a criação do Código Brasileiro do Ar (CBA) remonta a 

criação da Comissão Legislativa, criada pelo Governo Provisório de 1930, na qual a função da 
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comissão função era rever todos os Códigos em vigor e a sua legislação complementar. Entre os 

anos de 1933 e 1934 foi elaborado um projeto de código para a navegação aérea, ficando a cargo 

do Comité International Technique d'Experts Juridiques Aériens (CITEJA) discutir e analisar as 

propostas do projeto. O projeto do CITEJA foi enviado ao Congresso em 1935, mas logo o DAC 

interveio para que o projeto fosse reformulado à realidade brasileira, baseado nos conceitos e 

princípios das legislações internacionais mais modernas seguiu para a Câmara, local no qual ficou 

sendo discutida ao longo de mais de dois anos. “E, às vésperas da instalação do Estado Novo, 

mais precisamente em 20 de outubro de 1937, a Comissão Especial ainda debatia a conceituação 

de aeronave” (INSTITUTO HISTÓRICO CULTURAL DA AERONÁUTICA, 1990, p.450) 

O Código Brasileiro do Ar foi promulgado em 8 de Junho de 1938, considerado pelos 

técnicos brasileiros em aviação civil um texto “imperfeito, contraditório e alheio aos atuais 

problemas da Aviação Civil” (INSTITUTO HISTÓRICO CULTURAL DA AERONÁUTICA, 

1990, p.451) 

Para um Código que esteve em estudos por oito anos, de 1930 a 1938, ele nasceu 

velho, pois as condições de quando começou a ser elaborado, praticamente sem 

aviação comercial brasileira, haviam mudado substancialmente em 1938, quando as 

empresas serviam todo o país. Daí ter ficado obsoleto, já no início do Ministério da 

Aeronáutica. (INSTITUTO HISTÓRICO CULTURAL DA AERONÁUTICA, 

1990, p.451). 

É neste quadro da regulamentação aérea nacional que o então Presidente Getúlio Vargas 

cria o Ministério da Aeronáutica por meio do Decreto-Lei Nº 2.961, de 20 de janeiro de 1941. O 

ministério nasceu como um ato político e como tal Vargas escolheu como o seu primeiro ministro 

da aeronáutica Joaquim Pedro Salgado Filho (1888 - 1950), com a finalidade de conciliar os 

interesses dos setores militares e civis e “terminar com um divisionismo que feria, de maneira 

grave, alguns princípios fundamentais relativos ao emprego do Poder Aéreo” (SIQUEIRA, 1987, 

p.13), padronizando os elementos civis e militares. Salgado Filho como ministro desempenhou 

papel importante nas negociações entre o governo brasileiro e estadunidense, tendo uma posição 

favorável aos Estados Unidos. 

Mesmo nesse cenário a aviação civil nacional se desenvolveu, em 1932 “operavam no 

país duas empresas estrangeiras (Aéropostale e Pan American), com linhas de norte a sul, pelo 

litoral, ambas em superposição com elas mesmas e com duas brasileiras (Condor e Panair)” 

(INSTITUTO HISTÓRICO CULTURAL DA AERONÁUTICA, 1990, p.405), enquanto a Viação Aérea 

Rio-Grandense (VARIG) atuava no estado do Rio Grande do Sul. 

Em 1941, os céus brasileiros eram cruzados pela VARIG, Panair do Brasil, 

Sindicato Condor, Viação Aérea de São Paulo (VASP), Linee 

AereeTranscontinentali Italiane (LATI) e Pan American Airways (Pan Am). Neste 

período a Air France já haviam deixado de operar no país e a Lufthansa sofreu 
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algumas alterações em suas rotas devido ao início da Segunda Guerra Mundial. 

(LÜDER, 2017, p.20). 

Em contraposição ao governo brasileiro temos o governo estadunidense que já havia 

iniciado a sua expansão no meio aeronáutico internacional tanto pela frente comercial quanto pela 

frente política, eles já haviam compreendido que um dos avanços do século XX seria a aviação e 

para isso o governo e as companhias aéreas deveriam trabalhar de forma conjunta. 

 

OS ESTADOS UNIDOS E O BRASIL 

As relações internacionais entre o Brasil e os Estados Unidos durante a década de 40 

passavam por um período um tanto quanto conturbado devido à eclosão da Segunda Guerra 

Mundial, e a própria política externa dos Estados Unidos em relação aos seus vizinhos do 

continente americano com a expansão de sua zona de influência principalmente por meio da 

política da “Boa Vizinhança” e da criação do Office of the Coordinator for Inter-American Affairs 

(OCIAA), criada em 1940 e sob a liderança de Nelson Rockefeller, a sua criação veio no bojo da 

necessidade de estreitar as relações culturais e os interesses estadunidenses, “considerada uma 

verdadeira fábrica de ideologias detinha como objetivo oficial ‘formular e executar um programa 

que promovesse a solidariedade hemisférica e o espírito de cooperação entre os países 

americanos’” (CUNHA, 2008, p. 79). 

Havia também a questão do pan-americanismo que residia numa vontade coletiva de 

uma união dos países americanos por meio do fortalecimento político e econômico, porém 

existiam ressalvas quanto ao real interesse dos Estados Unidos. De acordo com o historiador 

Gerson Moura (2012) o governo Roosevelt teve medidas voltadas às questões políticas e 

estratégicas. Os principais objetivos eram garantir a colaboração política e o alinhamento das 

nações latino-americanas à liderança dos Estados Unidos, principalmente no cenário da Segunda 

Guerra. 

Os Estados Unidos logo começaram a ampliar a sua influência pelo continente 

americano contra a presença do Eixo, e um dos meios utilizados foram as linhas aéreas. 

Em 1940, em muitos países da América Latina o controle das linhas aéreas era uma 

questão excepcionalmente delicada. As pioneiras da aviação civil na Bolívia, no 

Brasil, na Colômbia e no Equador tinham sido empresas de propriedade de súditos 

alemães. Entre 1934 e 1938, as linhas aéreas alemãs (incentivadas por Hitler) 

duplicaram as suas rotas para a América Latina. Em 1940, sob pressão dos Estados 

Unidos, os colombianos nacionalizaram a sua indústria aeronáutica, criaram a 

Avianca e demitiram todos os funcionários alemães. Outros países fizeram pressões 

semelhantes com resultados iguais (HISTÓRIA DA AMÉRICA LATINA, 2015, p. 

48).  
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Ao interferir nas linhas aéreas de um país, está interferindo diretamente na integração 

nacional do mesmo e principalmente nas esferas políticas e econômicas, também 

posicionando os países em prol ou contra o Eixo e assim, definindo a sua zona influência. De 

acordo com a pesquisadora Ioneida Cavalcanti da Cunha (2008) essa consolidação da zona de 

influência tem em sua base o princípio da solidariedade pan-americana, sendo essa marcada 

pela união das repúblicas americanas contra as hostilidades que poderiam advir de fora do 

continente, contra um inimigo externo que nesse caso era representado pelo Eixo. 

Já em relação à aproximação do governo brasileiro para com o estadunidense se 

fortaleceu em decorrência dos seguintes fatores: a Conferência do Rio; a missão do ministro da 

fazenda Souza Costa a Washington; o acordo político-militar assinado com os Estados Unidos e o 

torpedeamento de cinco navios mercantes brasileiros por submarinos alemães em 1942 levando o 

Brasil a declarar guerra ao Eixo. 

Vargas estava se posicionando paulatinamente favorável aos Estados Unidos desde o 

acordo firmado em 24.07.1941 para a criação de uma comissão mista para Planejamento Conjunto 

Brasileiro Americano que tinha o seu principal foco na defesa da região nordeste e a entrega de 

armamentos ao exército brasileiro. 

O interesse sobre a região nordestina pelos estadunidenses tinha como intuito o 

envio de tropas à região, como também a utilização das bases aéreas ali existentes 

que poderiam ser utilizadas como um elemento de defesa hemisférica, caso houvesse 

ataques do eixo em direção ao continente, como também serviriam de entrepostos 

entre o continente americano e o africano. A ideia da presença de tropas 

estacionadas no território brasileiro não agradou o governo brasileiro, sendo assim 

foi vetada a ocupação militar preventiva (LÜDER, 2017, p.40). 

É neste momento que temos a ação de atores não estatais que são a Pan American 

Airways (Pan Am) e sua subsidiária Panair do Brasil que tinha como finalidade, melhorar e 

aparelhar os aeroportos de Amapá, Belém, São Luiz, Fortaleza, Natal, Recife, Maceió e Salvador 

por meio Decreto-Lei Nº 3.462, de 25 de julho de 1941 com a finalidade de permitir a sua 

utilização por aeronaves de grande porte. Essa ocupação e melhoria de aeroportos fazia parte do 

programa de Airport Development Program (ADP), um projeto de ação conjunta do governo do 

presidente Roosevelt com Juan Trippe dono da Pan Am. 

O ADP foi um projeto surgido devida a necessidade de uma defesa nacional dos Estados 

Unidos por todo o continente. Roosevelt já conhecia as operações da empresa de Juan Trippe, a 

Pan Am lhe serviria uma rede segura de informações e de espionagem, além disso a sua atuação 

pela América Latina vinha crescendo desde 1939 e, também atualizando a sua frota aérea 

deixando de utilizar hidroaviões e investindo em bases terrestres, por isso 
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Roosevelt entrusted to Pan American Airways, Inc. the task of expanding its existing 

commercial airfields in Latin America and of building a string of new airports, 

ostensibly designed for civilian air transport, but actually to provide a chain of 

military bases for the United States. (BRADY, 2012, p 37) 

E em 23.05.1942 teremos a aproximação definitiva do Brasil para com os EUA em 

decorrência da assinatura dos Acordos de Washington, e a criação de comissões que facilitariam 

os diálogos e as negociações entre os dois países. A comissão baseada no Rio de Janeiro era 

denominada de Joint Brazil-United States Military Comission (JBUSMC) e a de Washington Joint 

Brazil-United States Defense Comission (JBUSDC), sendo o representante brasileiro o General 

Estevão Leitão de Carvalho e o estadunidense o General John Garesche Ord. 

A comissão do Rio faria a ligação com as missões militar e Naval dos EUA na então 

capital federal brasileira, no esforço de melhorar as condições operacionais das 

forças armadas brasileiras. 

Para a comissão em Washington a primeira tarefa seria organizar um plano de defesa 

do Nordeste, (...). O foco deveria ser no equipamento pelos EUA das tropas 

brasileiras dedicadas a defesa da região e das instalações militares estadunidenses 

(OLIVEIRA, 2015, p. 53-54). 

Para JBUSDC seria interessante o uso das bases aéreas do nordeste e de certa forma o 

governo estadunidense teria um controle sobre elas devido à concessão realizada a Panair. Nesse 

período já estava sendo organizado um comitê pós-guerra para facilitar as negociações que 

poderiam ficar pendentes durante o conflito, e é sobre a construção de uma relação entre Brasil e 

Estados Unidos no pós-guerra que teremos em 14.06.1944 a assinatura do Agreement between the 

United States of America and United States of Brazil for the Post Wars use of certain strategic 

airport facilities and providing reciprocal privileges of United States and Brazilian military 

aircraft, o acordo foi firmado pelo presidente Vargas e pelo embaixador Americano Caffery. 

 

PAN AM E O BRASIL 

Para a Pan Am atuar no Brasil era necessário que ela criasse uma empresa subsidiaria e 

por isso foi criada a Panair do Brasil, fruto da integração da empresa estadunidense New York – 

Rio de Janeiro – Buenos Aires (NYRBA) pela Pan American Airways. A Panair foi concedida 

permissão para estabelecer tráfego aéreo em território nacional por meio do Decreto nº 19.079, de 

24 de Janeiro de 1930 e a sua denominação como Panair do Brasil, S. A., sociedade anônima, foi 

reconhecida pelo Decreto Nº 19.417, de 21 de Novembro de 1930. 

Para obter o direito concessionário dos aeroportos brasileiros a Pan Am só poderia atuar 

em aeroportos aduaneiros, sendo assim coube a Panair pedir a concessão de exploração dos 

aeroportos que tanto interessavam para a própria expansão dos negócios da Pan Am.  
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A Panair veio conseguir os aeroportos do interesse da Pan Am em 1941 por meio do 

Decreto-Lei Nº 3.462, de 25 de julho de 1941 que Autoriza a Panair do Brasil, S.A., a construir, 

melhorar e aparelhar os aeroportos em Amapá, Belém, São Luiz, Fortaleza, Natal, Recife, Maceió 

e Salvador, e dá outras providências. No Art. 1º 

Fica a Panair do Brasil S. A. autorizada a construir, melhorar e aparelhar os 

aeroportos em Amapá, Belém, São Luiz, Fortaleza, Natal, Recife, Maceió e 

Salvador, com o fim de permitir a sua utilização por aeronaves de grande porte 

mediante as seguintes condições:  

 

a) realizar, com o seu financiamento, benfeitorias nos aeroportos dos locais acima 

indicados, a saber: Ampliação das pistas, além de mil metros e preparo do piso de 

modo a suportar a compressão de grandes aeronaves, farol rotativo, luzes para 

assinalar os limites dos aeroportos, luzes para demarcar as pistas, luzes para 

assinalar os obstáculos nas aproximações dos aeroportos, holofotes para iluminar as 

pistas e usinas de emergência para energia elétrica; 

b) submeter à aprovação do Governo as plantas, orçamentos e especificações.; 

c) entregar ao Governo, mediante termo de entrega, as obras, pistas e aparelhamento, 

instalações em geral, uma vez concluída, para fins de sua apropriação, manutenção e 

emprego, no uso comum da navegação aérea; 

d) construir em Natal, além das benfeitorias do aeroporto terrestre e anexo ao 

aeroporto marítimo desapropriado pelo decreto n. 4.800, de 23 de outubro de 1939, 

mais o seguinte:  

Um páteo para estacionamento de hidro-aviões, com vinte e quatro mil e quinhentos 

metros quadrados de piso, depósitos subterrâneos de combustível, bombas para 

reabastecimento rápido com as respectivas mangueiras e exaustores, bem como a 

rampa para encalhe de aeronaves; 

e) o custo total das obras, de acordo com os planos, especificações e orçamentos 

aprovados pelo Governo será considerado crédito a favor da Panair do Brasil, S. A., 

para cobrir as despesas aeroportuárias dos serviços, de suas aeronaves e das de sua 

subsidiante Pan American Airways, Inc., como taxas de utilização, impostos, 

aluguéis e outros onus de serviço, quando oportunamente criados, em caráter geral 

para a navegação aérea comercial. 

(...) 

Art. 3º Além das obras e instalações constantes do art.1º fica a Panair do Brasil, S. 

A., autorizada a fazer construções e aparelhar-se nos aeroportos acima indicados, de 

acordo com o parágrafo único, letras "a" e "b", do artigo 31 do decreto n. 20.914, de 

6 de janeiro do 1932, em áreas adjacentes ou não aos mesmos aeroportos, com 

instalações acessórias aos seus serviços e aos de sua subsidiante Pan American 

Airways, Inc., mediante as seguintes condições: 

a) obriga-se a concessionária Panair do Brasil S.A., uma vez determinadas as obras e 

instalações referidas no presente artigo, cujos orçamentos serão aprovados pelo 

Governo, a incorporá-las ás mencionadas no artigo 1º deste decreto-lei, mediante 

termo de entrega; 

b) por ocasião da entrega a que se, refere a alínea antecedente será assinado um 

termo de arrendamento das benfeitorias pelo prazo de vinte anos, entre o órgão 

competente do Governo Federal e a Panair do Brasil, S. A.. para a sua utilização e da 

Pan American Airways, Inc. ; 

c) recebidas pelo Governo as benfeitorias referidas na letra anterior, serão as 

mesmas arrendadas à Panair do Brasil, S. A., durante o prazo do vinte anos, pela 

importância de 27.000:000$0 (vinte e sete mil contos de réis), à razão de 

1.350:000$0 (mil trezentos e cinquenta. contos do réis) por ano, considerada como 

pagamento adiantado do arrendamento. 

A concessão desses aeroportos estaria ligada a possibilidade comercial que eles teriam 

devido à concessão por 20 anos de acordo com o item c do artigo terceiro a Panair e assim abrindo 
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a oportunidade de novas rotas a Pan Am, ao mesmo tempo a Pan Am também se torna 

responsável pelas melhorias que deveram ocorrer nos aeroportos e para tanto ela se utiliza do 

ADP e assim essa concessão não evidenciou que serviria a fins militares para o governo 

estadunidense. 

Roosevelt recognized the potential for the Pan American “octopus” to stretch its 

tentacles even farther around the globe with a new string of paved airports ready for 

commercial use after the war. He did, however, consider the location of Trippe’s 

bases to be of grave importance to national security and so began a series of 

meetings with Secretary Stimson, Trippe, General Arnold, and Congressional 

leaders to discuss the secret militarization of Central and South America. (BRADY, 

2012, p. 49). 

Deste modo o governo estadunidense conseguiu o que desejava, mesmo que de modo 

sigiloso a ocupação da região nordestina e a utilização das bases aéreas, além da companhia aérea 

corroborar com os serviços de inteligência do Departamento de Guerra fornecendo informações 

sobre a atividade do Eixo pelo continente americano. 

Além da Pan Am havia também a Air Division da JBUSMC representada pelo Coronel 

dos Estados Unidos Floyd B. Wood e pelo brasileiro Brigadeiro Vasco Alves Secco. Esta 

comissão era voltada ao desenvolvimento e melhoramento da aeronáutica brasileira, envolvendo 

negociações da aquisição de equipamentos necessários ao desenvolvimento do setor aéreo por 

meio do Lend-Lease, ficando desse modo o equipamento comprado ligado a Força Aérea 

Brasileira (FAB). 

A Panair cumpriu com as suas responsabilidades de equipar e modernizar as bases aéreas 

e desta maneira a Divisão Aérea da JBUSMC sabia de todas as deficiências brasileiras, as cartas 

entre o Coronel Wood e o Brigadeiro Secco, pertencentes ao National Archives and Records 

Adminitration II (NARA II), nos relatam as informações que o governo estadunidense tinha sobre 

a situação aeronáutica nacional.  

Na carta datada em 16.07.1945 entre o Coronel Wood e o Brigadeiro Secco sobre as 

Facilidades Meteorológicas no Brasil nos alertam de um fato espantoso que logo Wood adverte 

que:  

os dois principais serviços meteorológicos atualmente operacionais no Brasil são 

Panair do Brasil e o Departamento de Agricultura do Brasil (Departamento de 

Agricultura). As primeiras saídas de cooperação entre as duas agências e o 

Departamento Meteorológico incluem as suas transmissões padrão dos relatórios 

PPM2 (Rio) Panair, embora não sejam identificados como tais. A Panair, por outro, 

transmitiu por coletivos sinópticos OW aos seus principais centros de previsão em 

Belém, Bahia e Natal. 

2. A agência do clima brasileiro, por acordo internacional, é encarregada da 

divulgação de relatórios meteorológicos. Os tempos de transmissão padrão do PPM2 

são 1200, 1800, 2400z com tempos de transmissão adicionais em 1600z. A 

transmissão de 1600 é o amersud com um coletivo de relatórios de todos os países 
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da América do Sul. 3. A agência meteorológica brasileira tem cerca de 20 estações 

de relatórios em alta velocidade, das quais 3 ou 4 são reportadas e transmitidas 

regularmente, embora não sejam as mesmas estações todos os dias. Esta condição é 

devido a várias causas, mas acredita-se principalmente devido ao equipamento e às 

dificuldades de oferta. O Departamento Meteorológico também tem 

aproximadamente 300 estações meteorológicas, mas obtém e transmite relatórios de 

apenas cerca de 100 deles por dia. 

4. Panair do Brasil tem 30 estações de relatório e 25 desses relatórios de transmissão 

de ventos. A Panair tem sido cooperativa na disseminação de suas informações para 

todas as agências no passado, mas não sente que isso deve continuar 

indefinidamente no período pós-guerra, na medida em que as companhias aéreas 

concorrentes no Brasil são capazes de obter os benefícios dos relatórios 

meteorológicos agora obtidos à custa da Panair. A Panair também é de opinião que o 

serviço meteorológico sobre as rotas aéreas deve ser tratado por uma agência 

governamental, mas é duvidoso que isso seja feito enquanto as empresas privadas 

estão prestando esse serviço. 

5. Existe na Diretoria de Rotas Aéreas, no momento, uma seção meteorológica de 

meios e funções limitadas. Esta seção é responsável por um civil e é composto por 

civis e militares. o chefe da seção civil não é formado nem em Mendellin College 

em Colômbia, nem em uma universidade nos Estados Unidos, enquanto que um dos 

sargentos da seção é um graduado em meteorologia do Unitersity of California em 

Los Angeles e do Instituto de Meteorologia Tropical no San Juan. Observações 

limitadas e previsões diárias são feitas por esta unidade para a FAB. Praticamente 

todos os dados meteorológicos utilizados no planejamento dos mapas 

meteorológicos e preparo das previsões são garantidos pela Panair. 

A carta comprova que a Panair correspondia com as suas responsabilidades de melhorar 

e aparelhar os seus aeroportos, mas ao mesmo tempo ela realizava uma responsabilidade do 

governo brasileiro que era o de garantir e divulgar os relatórios meteorológicos aos países da 

América do Sul. O governo dos Estados Unidos tinham a certeza da necessidade brasileira de seus 

equipamentos aeronáuticos e a própria Pan Am também, pois estava começando a ser implantado 

os voos por instrumentos e seria necessário dados meteorológicos corretos, como também torres 

de rádio para que os instrumentos a bordo pudessem indicar a localização da aeronave. 

Havia também a questão da Convenção sobre a Aviação Civil Internacional foi 

convocada e patrocinada pelos Estados Unidos e sediada na cidade de Chicago de 1º de novembro 

a 7 de dezembro de 1944, ficou conhecida como a Convenção de Chicago. Ela teve como função 

regulamentar todo o espaço aéreo civil e de reconhecer o principio da soberania de um Estado 

contratante no espaço aéreo sobre o seu território, mas principalmente regulamentar o uso 

obrigatório de equipamentos e processos que passam a ser necessários ao desenvolvimento da 

aviação civil. Foi através da Convenção de Chicago que foi criada a Organização de Aviação 

Civil Internacional (OACI), que passou a regulamentar normas e práticas recomendadas a aviação 

civil internacional e políticas em apoio a aviação civil segura, eficiente e economicamente 

sustentáveis. 

Os equipamentos considerados necessários para aviação civil seriam os mesmos que a 

Pan Am estava implantando nos aeroportos do norte e nordeste por meio do ADP, e o Brasil como 
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membro signatário da Convenção e da OACI deveria adequar os seus aeroportos sob a penalidade 

de não serem considerados seguros para o desenvolvimento da aviação nacional e internacional. 

Com o término da Segunda Guerra Mundial o interesse dos EUA em relação às bases 

aéreas se alterou não havia mais um interesse relacionado ao controle das ações do Eixo no 

continente, todavia o interesse para a utilização das bases aéreas voltada ao fim militar 

continuava. Porém, agora havia o problema da Panair já que a empresa detinha o arrendamento 

dos aeroportos e de acordo com Decreto-Lei Nº 3.462, em seu  

Art. 4º O Governo, por motivo superior de ordem pública, poderá ocupar as 

instalações arrendadas à Panair do Brasil, S. A., pelo prazo que se tornar necessário, 

ficando entendido que, neste caso, o prazo da concessão será prorrogado por igual 

período ao da ocupação, restituindo-as o Governo nas mesmas condições em que as 

recebeu, pagando porém à arrendatária, pelo tempo que ocupar, a importância 

equivalente à do arrendamento, na mesma proporção do prazo, indenizando-a assim 

do que houver de despender para a manutenção dos serviços de conservação, 

reabastecimento e segurança de suas aeronaves e das de sua subsidiante - Pan 

American Airways, Inc. 

Não seria interessante ao governo brasileiro destituir a Panair como subsidiária dos 

aeroportos, contudo havia a questão do acordo de uso conjunto de bases aéreas consideradas como 

estratégicas que eram em parte as mesmas que o governo estadunidense já havia requisitado no 

acordo de 1941, mas que agora se encontravam sob o controle da Panair e Pan Am. Neste instante 

temos um conflito de interesses sobre esses locais e necessidade de ter cuidado em relação às 

ações a serem tomadas para com o governo brasileiro, pois era imprescindível respeitar a 

soberania nacional. 

 

CONCLUSÃO 

A década de 40 e a conjuntura do setor aeronáutico nacional proporcionaram uma 

oportunidade para que a Pan Am conseguisse realizar os seus interesses comerciais no país, como 

também auxiliar o governo estadunidense de se infiltrar em um setor extremamente vital para a 

soberania nacional. O Lend-Lease e o ADP proporcionaram ao governo brasileiro a modernização 

dos equipamentos referente à aviação, mas a Convenção de Chicago e a OACI tornaram a 

utilização de equipamentos obrigatórios fazendo com que aqueles que não seguissem a sua 

regulamentação não fossem considerados como um local seguro para o desenvolvimento da 

aviação.  

Deste modo essas relações que passaram a envolver a aviação se configuram como um 

processo de padronização previsto por uma Convenção e por uma movimentação internacional 
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que não é isenta de interesses comerciais, porém podendo ser considerada como um processo de 

americanização do mercado aeronáutico brasileiro. 
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RESUMO: Idade das Trevas. Tempos medievais. Não raro encontra-se o uso dos dois termos para 

designar fatosconsiderados como sinônimo de atraso e obscurantismo. No entanto, um estudo mais 

aprofundado sobre a Idade Média evidencia que se trata de um tempo peculiar e fundamental para o 

desenvolvimento da sociedade ocidental. Ressalta-se, portanto, a importância de seu estudo, a fim de 

que o período seja melhor compreendido e os anacronismos sejam evitados. Todavia, há uma relação 

de amor ou ódio quando se trata de ensino e estudo de Idade Média. É comum ouvir relatos de 

professores acerca da dificuldade de ensinar a complexidade do período medieval, devido à sua longa 

extensão temporal. Por outro lado, também é comum encontrar relatos de professores apaixonados 

pela época e que conseguem, dentro do limitado número de aulas disponíveis, transmitir o mesmo 

entusiasmo para seus estudantes. Da mesma forma, povoam o imaginário estudantil as imagens dos 

magos errantes, das bruxas, dos castelos e dos dragões, alimentados pela indústria cinematográfica, 

literária e de games. E o choque ocasionado pela descoberta da ficcionalidade ou exagero sobre a 

existência destes seres, aliado com a percepção do pensamento essencialmente religioso do medievo, 

pode ser um fator que contribui para o desencanto com o período. Diante disso, considera-se 

importante refletir acerca do ensino de Idade Média no Brasil, a fim de descobrir formas que possam 

tanto auxiliar o professor no preparo de suas aulas, quando contribuir para a desmistificação e a 

compreensão acerca desta época pelo estudante. O presente trabalho constitui-se, portanto, de uma 

revisão de literatura acerca dos estudos medievais no Brasil, tanto no âmbito universitário, quanto no 

âmbito escolar. Objetiva-se, com isso, refletir sobre o ensino de Idade Média, a fim de embasar a 

criação de um produto que possa contribuir para o processo de ensino-aprendizagem acerca do período 

em questão. 

 

Palavras-chave: Idade Média; Ensino de História; Idade Média no Brasil. 

 

ABSTRACT: Age of darkness. Medieval times. It is not rare to find these two terms to designate facts 

that are considered synonyms of delay and obscurantism. However, a more detailed study about the 

Middle Age reveals that it is a peculiar and fundamental period to the development of occidental 

society. Therefore, its importance of study is necessary in order to understand better this period and 

avoid anachronisms. There is a relationship of love and hate regarding learning and teaching about the 

Middle Age, although. It is common to listen to reports of teachers concerned with difficulties of 

teaching the complexity of the medieval period due to its long duration. On another hand, it is 

common to find reports of teachers in love for this epoch as well, and they are able to convey the same 

enthusiasm to their students, even with the limited number of available classes. In the same way, the 

student imaginary is filled with images of errant wizards, witches, castles, and dragons stimulated by 

cinematographic, literary, and gaming industries. The shock occasioned by discovery of fictionality or 

exaggeration of these entities associated with the perception of an essentially religious thought during 

the medieval period could be a factor that contributes to the disillusion with this time. With this in 

mind, it is important to evaluate the teaching about the Middle Age in Brazil in order to discover other 

ways that can both help teachers prepare their class and contribute to demystification and 
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comprehension of this time by students. Wherefore, the present paper is constituted by a literature 

revision about the medieval studies into the university and scholar spheres in Brazil, with the objective 

of assessing the teaching of Middle Age to support the creation of a product that could contribute to 

learning/teaching process of this subject. 

 

Keywords: Middle Age; History Teaching; Middle Age in Brazil. 

 

INTRODUÇÃO 

Em algum momento das nossas vidas, é provável que tenhamos ouvido ou lido as 

seguintes expressões: “mas isso é tão medieval!”, “parece que vivemos na Idade das Trevas”. 

Embora a historiografia já venha há muito tempo criticando o uso de tais expressões pejorativas 

para referir-se à Idade Média, as mesmas ainda figuram nos discursos cotidianos. 

Seja por desconhecimento sobre o que foi esse período, seja por preconceito da 

religiosidade que permeava a cultura e a sociedade em questão, fato é que a Idade Média existiu, 

trouxe muitos impactos para a formação do sujeito cristão ocidental e até hoje é uma fonte 

inesgotável para escritores, produtores de cinema, de jogos e de novelas e pessoas que buscam 

inspirações para produzirem suas obras. 

Tem-se, no entanto, uma grande dificuldade em perceber a Idade Média como aquilo que 

ela é: um período longo e complexo da história, em que homens e mulheres moldaram e foram 

moldados pela sociedade de acordo com as condições e com os preceitos de seu próprio tempo. É 

comum imaginar o período com dragões, magos, bruxas, castelos, príncipes e princesas, onde bem 

e mal, mocinhos e vilões possuem papéis bem definidos, numa visão dualística. Ou, ainda, 

relacionar Idade Média com Inquisição, atraso, obscurantismo e morte do conhecimento. 

Numa busca por perceber o medievo a partir de seu próprio contexto, intenta-se construir 

uma metodologia de trabalho em sala de aula que possibilite ao professor organizar uma oficina 

sobre a morte entre séculos XI a XV. A escolha do tema da morte deve-se porque morrer é uma 

etapa na qual todo o ser vivo é obrigado a vivenciar em algum momento. Ainda, porque o ser 

humano constrói diferentes significados para o morrer de acordo com o tempo, espaço e cultura de 

cada povo. E, finalmente, porque os termos de “noite de mil anos” e de “Idade das Trevas” são 

cunhados com base nos acontecimentos dos séculos XIV a XV, mas generalizados para todo o 

período medieval. 

Para isso, faz-se primeiramente uma revisão de literatura acerca dos estudos medievais 

no Brasil. Em seguida, apresenta-se as bases teóricas que fundamentam a proposta metodológica 

para o ensino de Idade Média. Ressalta-se que se trata de uma ideia em desenvolvimento, 

portanto, passível de alterações em seu decorrer e aberta a possibilidade de diálogo. 

 

OS ESTUDOS MEDIEVAIS NO BRASIL: BREVE REVISÃO DA LITERATURA 
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O interesse pelos estudos medievais é recente, no que se refere ao âmbito da pesquisa 

brasileira. De acordo com José Rivair Macedo (2006), a primeira tese de doutorado sobre o 

assunto foi defendida somente em 1942, por Eurípedes Simões de Paula. Tal fato é 

compreensível, de acordo com o autor, considerando o baixo número de intelectuais que se 

dedicavam ao medievo no Brasil no período, os quais estavam concentrados em sua maioria na 

Universidade de São Paulo (MACEDO, 2006). 

Outro aspecto que marcava, de meados dos anos 1950 até os anos 1970, a pesquisa 

brasileira sobre a Idade Média era uma comparação pejorativa entre a realidade brasileira daquele 

momento e elementos que pertenceram à Idade Média. Para Macedo (2006, p.2),  

nas obras de importantes teóricos de esquerda, sobretudo daqueles vinculados ao 

Partido Comunista, discutiu-se durante algum tempo o caráter “feudal” das 

estruturas sociais vigentes no Brasil e o significado “nefasto” das “persistências 

medievais” ao desenvolvimento do país [...]. Vinculada a certos estereótipos, ou a 

certos conceitos oriundos de análises estruturalistas, monocausais e mecanicistas da 

dinâmica social, a Idade Média presente na imaginação de nossos intelectuais era um 

“fantasma” que teimava em nos atormentar. 

Como é possível perceber pelo trecho acima, julgava-se a Idade Média como um período 

de atraso no desenvolvimento humano, reforçando a necessidade do Brasil em sair desse atraso e 

de conquistar o desenvolvimento brasileiro, como uma espécie de Renascimento tupiniquim. Esse 

preconceito se refletiu na forma como os termos relacionados à Idade Média foram utilizados para 

descrever os problemas sociais e econômicos brasileiros. 

O autor encerrou seu texto apresentando indicativos que podem ter contribuído para o 

aumento do interesse de pesquisadores brasileiros em estudar o medievo, além de estabelecer 

alguns dos principais desafios para os estudos medievais no Brasil (MACEDO, 2006). 

O crescimento no número e a melhoria na qualidade de pesquisas na área, porém, ainda 

não refletiu na forma como a população percebe o medievo. Ainda é muito comum ler um jornal e 

encontrar os termos “medieval” e “retorno à idade das trevas”, para caracterizar acontecimentos 

que signifiquem atraso e retrocesso. Tais preconceitos se encontram, também, presentes nos livros 

didáticos, conforme constatado por Nilton Mullet Pereira e Marcelo PanizGiacomoni (2008), 

Nucia Alexandra Silva de Oliveira (2010), Edlene Silva (2011) e Marcelo da Silva Murilo (2015). 

Por que isso acontece? 

Ao analisar textos didáticos do século XX, Pereira e Giacomoni (2008) classificam o 

livro didático como um dispositivo de medievalidade, “encerrando um conjunto de discursos que 

falam sobre a Idade Média e criam modos de ver a experiência medieval” (PEREIRA e 

GIACOMONI, 2008, p. 10). Esses discursos, na visão dos autores, estabeleceriam um limite sobre 

o que é o medievo, a partir de duas maneiras: a primeira é por meio do conteúdo do livro didáticos 
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e a segunda por meio do processo de produção, difusão, escolha e uso do livro didático em sala de 

aula. 

Por essa razão, os livros da década de 1930, apresentam uma defesa contundente do 

papel da Igreja como conversora de almas durante a Idade Média e como ela, em uma época de 

caos, foi responsável por manter a sociedade viva. Já nos anos 1980 e 1990, os conceitos 

marxistas presentes nos livros declaravam que a Igreja era condescendente com a opressão e 

crueldade da época, sendo a grande “Senhora Feudal”. Por fim, em 2008, os autores alegam que 

os livros apresentam dois aspectos marcantes: o primeiro é a presença, embora velada, do 

preconceito gerado pelo Iluminismo do século XVIII e o segundo é a incorporação de pesquisas 

historiográficas, nas quais se tem a inclusão de outros temas além da guerra, da peste e da Igreja 

(PEREIRA e GIACOMONI, 2008). 

Já Oliveira (2010) investigou não apenas o livro didático, como também as falas de 

alunos e de estudantes de História sobre a Idade Média. Para ela, existem duas noções de Idade 

Média. A primeira seria aquela apresentada na escola; a segunda, a apresentada pelos filmes e 

jogos. Na primeira, tem-se uma Idade Média simplista, que trabalha Igreja, peste, guerras e 

feudalismo. Na segunda, surgem os dragões, os magos, as feiticeiras, a princesa mocinha e o herói 

cavaleiro. A consequência é que o aluno, para Oliveira (2010), acaba por incorporar o discurso 

estereotipado que recebe tanto de uma noção, quanto a da outra. 

Silva (2011)constatou, ainda, que há uma tendência em realizar comparações simplistas 

entre o passado e o presente, para os quais tanto o professor quanto o aluno não estão preparados 

para executar. Nesse sentido, o resultado seria análises anacrônicas e a dificuldade do aluno em 

entender as especificidades do medievo. 

De acordo com Pereira e Giacomoni (2008), usar o presente como parâmetro para o 

passado é extremamente problemático, dado que “foi em função de um olhar centrado no presente 

que o dispositivo de medievalidade acabou por tornar comum a ideia de que o medieval é antigo, 

ultrapassado e irracional” (PEREIRA e GIACOMONI, 2008, p. 103). O aluno da atualidade 

experimenta em seu cotidiano um contexto que o torna radicalmente diferente de um ser humano 

que viveu no período medieval, dado a presença cada vez maior da era digital na vida das pessoas. 

Não acredito que seja problemático explorar as diferenças entre um modo de vida e o outro, mas é 

preciso que se tenha o máximo de cuidado para não julgar um contexto em detrimento do outro e 

de que se busque compreender o que faz com que aquele jeito de ver o mundo seja de uma forma 

e não de outra. 

Outro autor que se dedicou ao assunto foi Marcelo da Silva Murilo (2015). Para ele, 

enquanto são utilizadas obras consagradas nas universidades dedicadas ao assunto, nas escolas é o 

livro didático quem desempenha este papel (SILVA, 2015). 
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Por isso, em sua tese, o autor analisou 14 livros que circularam pelo Programa Nacional 

do Livro para o Ensino Médio (PNLEM) entre 2007/2008 e 2011/2012 para verificar como os 

livros abordavam a questão da crise do século XIV. O autor constatou que 

na persistência em reafirmar um padrão unilateral de verdade, as obras escolares 

acabam por sugerir alterações que tendem a não expressar fielmente os pressupostos, 

proposições e os elementos oriundos das teses que as inspiraram. Valendo-se de fios, 

até certo ponto frágeis, elas se ocupam em “coser” esquemas originários de teses 

diversas, na tentativa de desenvolvimento de uma explicação que, embora própria, 

mostra-se pouco hábil em superar as limitações da tradição presente na escrita dos 

livros didáticos (MURILO, 2015, p. 170). 

De fato, já é considerado um grande desafio para o historiador escrever um texto didático 

pra ser usado por crianças e adolescentes. A tarefa se torna ainda maior quando se propõe a 

mostrar o quanto a história possui múltiplas interpretações. E, tratando-se de um assunto tão 

complexo quanto a Idade Média, pode-se entender o quanto ainda é preciso avançar, no Brasil, no 

campo do ensino do medievo. 

 

METODOLOGIAS DE ENSINO DE IDADE MÉDIA: A OFICINA PEDAGÓGICA 

Na busca por tornar o ensino de Idade Média mais interessante, vários pesquisadores se 

dedicaram a entender de que forma os alunos respondiam para o uso de diferentes metodologias 

de ensino. Nesse sentido, tem-se o uso de maquetes, histórias em quadrinhos, filmes, fotonovelas, 

entre outros221.  

Em levantamento realizado no Google Acadêmico utilizando-se os termos “oficina 

pedagógica” e “Idade Média”, foi encontrada apenas um resultado. Posteriormente, realizou-se 

nova busca, com os termos “oficina de ensino” e “Idade Média”, onde localizou-se mais quatro 

trabalhos. Constatou-se que, dos cinco resultados apresentados pela plataforma, os trabalhos de 

                                                   
221 Sobre o uso destes recursos como ferramentas de ensino para ensinar e aprender sobre Idade Média, ver: 

LANGER, Johnni. O ensino de História Medieval pelos quadrinhos. In: História, imagem e narrativas, n. 8, p. 1-

24, abr. 2009. Disponível em: < https://pt.scribd.com/document/170670439/O-ensino-de-Historia-Medieval-

pelos-quadrinhos>. Acesso em 26 nov. 2018; OLIVEIRA, Terezinha etalli. O ensino da história da educação da 

Baixa Idade Média por meio de maquete: um relato de experiência. In: Congresso Nacional de Educação, 11., 

2013, Curitiba. Anais do EDUCERE, Curitiba: Pontifícia Universidade Católica do Paraná, 2013. Disponível 

em: <http://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2013/10224_7130.pdf>. Acesso em: 26 nov. 2018; ALMEIDA, 

Juliana do Nascimento de.; PEREIRA, Auricélia Lopes. História em quadrinhos (HQ) e ensino de História: os 

usos de HQs enquanto recurso didático. In: Congresso Nacional de Educação, 1., 2014, Olinda. Anais I 

CONEDU, v. 1, Olinda: Centro Multidisciplinar de Estudos e Pesquisa, 2014. Disponível em: 

<http://www.editorarealize.com.br/revistas/conedu/anais.php>. Acesso em: 26 nov. 2018; FEITOSA, Tânia 

Regina. Análise do conceito de Idade Média e sua representação por meio de fotonovelas. 2012. 35 f. Produção 

didática-pedagógica (Programa de Desenvolvimento Educacional) – Faculdade de Ciências e Letras de Campo 

Mourão, Campo Mourão, Brasil; FERNANDES, José Lucas Cordeiro. Lutas, heróis e ação: representações 

cinematográficas dos nórdicos medievais e seus usos em sala de aula. Revista O Olho da História, n. 25, 2017. 

Disponível em: < http://oolhodahistoria.ufba.br/wp-content/uploads/2018/04/joselucas.pdf>. Acesso em: 26 nov. 

2018. 
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Lucas Moreira Calvo (2016), Juliana do Nascimento de Almeida e Auricélia Lopes Pereira (2014) 

e José Lucas Cordeiro Fernandes (2013) e (2017) utilizam a oficina pedagógica apenas como um 

recurso didático para refletir acerca do uso de cinema, fontes documentais e histórias em 

quadrinhos em sala de aula. O único trabalho que apresenta uma proposta de oficina enquanto 

metodologia de ensino é o de Diêgo Soares de Oliveira (2017), o qual utiliza-se desta ferramenta 

para trabalhar com os alunos sobre receitas medievais portuguesas. 

Outra proposta de oficina para discutir a Idade Média foi localizada em Ana 

MasciaLagôa, Keila Grinberg e Lúcia Grinberg (2000). As autoras propõem a discussão sobre 

uma aldeia da Alta Idade Média e um castelo, construído sobre a aldeia, durante a Baixa Idade 

Média. A partir de escavações arqueológicas e do material encontrado, o aluno é desafiado a 

tentar entender o que aconteceu e como era o modo de vida nesse local nos dois momentos. 

Como é possível constatar, pouco se discute sobre as oficinas pedagógicas enquanto 

recurso metodológico para compreender a Idade Média na escola. Ao contribuir para que essa 

lacuna diminua, busca-se proporcionar um ensino sobre o medievo mais significativo para o 

aluno. 

Entende-se que o ambiente escolar não deve se eximir de sua responsabilidade de formar 

cidadãos, mesmo em face de propostas que busquem censurar o professor. Para tanto, buscou-se 

dentro da Idade Média a escolha de algum tema que pudesse atrair os alunos, além de suscitar o 

debate em sala de aula. Decidiu-se, por fim, pelo estudo da morte entre os séculos XI a XV. 

De acordo com Elaine Teresinha Dal Mas Dias (2011, p. 274),  

a morte tem sido um dos maiores desafios do homem. Presente na vida, é 

escamoteada pela ciência na busca incessante de sobrevida, pelo mito, na intenção 

de proteção e de imortalidade, e pela religião, na garantia de um renascer, visando 

controle e superação. Como figura indizível da linguagem, apresenta-se na constante 

contradição entre o viver e o morrer e, como fenômeno absoluto, não pode ser 

anulado como evento físico. Carrega certezas e incertezas, ambiguidades e precisões 

envoltas na penumbra do desconhecido. 

Nesse sentido, cada sociedade, baseando-se nas próprias concepções vigentes de ser 

humano, acabou por inserir e criar um conjunto de sentidos que explicassem não só o fenômeno 

em si, mas também a resposta para a seguinte questão: “o que acontece depois de morrer?” Por 

essa razão, a forma como eu entendo e dou sentido para a morte é diferente da forma com que um 

egípcio, um grego, um evangélico, um hinduísta ou um ser humano da Idade Média entenderam e 

sentiram a morte. A morte é um fenômeno democrático, então, compreender essas diferenças pode 

contribuir para que exista um maior entendimento sobre o fenômeno em si, além de tornar-nos 

mais tolerantes com as concepções e visões de mundo das outras pessoas. 

Entende-se, por estas razões, que é importante discutir sobre o assunto além do círculo 

das Igrejas ou em momentos de funerais. Mais ainda, o mesmo requer uma conversa franca e um 
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ambiente em que as pessoas se sintam seguras em expressar sua opinião sobre o mesmo, a fim de 

que exista maior esclarecimento nas questões relacionadas ao tema, o qual ainda é tabu. Conclui-

se, então, que a escola é o ambiente ideal para conversar sobre o assunto, pois caracteriza-se como 

um ambiente de construção do conhecimento e de liberdade de expressão. 

Ermelinda de Fátima Dias da Cunha de Macedo etalli (2010) discutem a dificuldade que 

crianças de 8 a 11 anos possuem para falar sobre morte, dado que as mesmas ficaram surpresas e 

desconfortáveis. Para os autores, “a morte está muito presente no pensamento das crianças 

estudadas provocando-lhes sentimentos dolorosos, sendo maioritariamente apreciada como um 

acontecimento mau” (MACEDO etalli, 2010, p. 52, grifos dos autores). AdeliseSalvagnietalli 

(2013) também concordam que  

o que se percebe é que a sociedade contemporânea, muitas vezes, supõe que a 

criança não compreenda a morte e, dessa forma, considera prejudicial tudo que lhe é 

associado. [...] Essa concepção considera as crianças pequenas demais para 

receberem informações sobre um assunto como a morte. A partir desse pensamento, 

surgem as mentiras ou histórias fantasiosas contadas às crianças para esconder uma 

realidade sobre a qual, sem dúvida, elas vão interrogar (SALVAGNI etalli, 2013, p. 

50). 

Engana-se, portanto, quem acredita que pessoas com pouca idade não estão preocupadas 

com esse tipo de acontecimento ou que o tema da morte não deve ser discutido em sala de aula. 

Acredita-se que é mais produtivo uma criança encontrar na escola a informação que necessita, 

sendo essa informação franca, verdadeira e honesta, do que, dada a liberdade de informação a que 

as crianças e adolescentes possuem acesso na atualidade, encontrar informações recheadas de 

preconceitos ou de informações que objetivem atemoriza-la quanto ao fenômeno em si. A escola 

precisa cumprir o seu papel enquanto local de difusão do conhecimento e formação de cidadãos e 

abraçar essa discussão. 

Tanto os pais quanto os professores não podem se eximir da responsabilidade de ouvir a 

pergunta da criança e, conforme for adequado para a idade, responder a dúvida de forma clara e 

honesta. Tal interpretação contém respaldo em Macedo etalli (2010), os quais complementam, 

ainda, que é através da não ocultação do fato que as crianças terão melhores condições para lidar 

com a morte quando necessário. 

Salvagnietalli (2013) fazem importantes considerações sobre como uma criança lida com 

a morte. Para os autores, 

Até os cinco anos ela percebe a morte como uma separação que pode se reverter. A 

partir dos cinco anos, começa a perceber a imobilidade das pessoas mortas, mais 

ainda não entende totalmente as diferenças entre um ser inanimado e um ser 

animado. Com sete anos a criança compreende a noção de causa e efeito, o que lhe 

permite imaginar motivos causadores da morte. Por volta dos nove, dez anos, 

entende que a morte é irreversível, universal, permanente e inevitável. Assim, ela já 
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percebe a diferença entre seres inanimados e animados e também reconhece que a 

morte é uma etapa da vida (SALVAGNI etalli, 2013, p. 51) 

Conforme sua percepção vai evoluindo, é natural que novas perguntas vão surgindo. 

Novamente, é preciso que a escola tenha liberdade para discutir sobre o assunto e possa contribuir 

para a construção do sentido que cada ser humano atribui no ato referente ao morrer. Por hora, 

percebo que a disciplina de História222, pelo menos, pouco tem refletido sobre esse tema. Uma 

rápida busca em livros didáticos mostrou que há uma importante discussão sobre o sentido do 

morrer para os egípcios, onde se apresentam os rituais de mumificação e a passagem para a vida 

no além. Outra possibilidade do estudo da morte é quando alguns professores, por iniciativa 

própria, discutem o islamismo e incorporam os sentidos do morrer para os praticantes da religião 

islâmica. No entanto, nos demais momentos, a morte é tratada apenas enquanto dado estatístico, 

nos quais se informa quantas pessoas morreram em momentos de epidemias, guerras ou conflitos 

ideológicos.  

A consequência que isso pode gerar para o aluno é a de que ou todos os povos pensam 

na morte somente como um fenômeno biológico ou de que todos os povos pensam como aquilo 

que o próprio aluno pensa que é o morrer. Por isso, defende-se o estudo da história da morte nas 

escolas. Não se objetiva, com isso, incutir receio nos alunos, nem ensinar uma única concepção do 

morrer, mas apresentar a dimensão histórica do ato de morrer. Pretende-se que o aluno 

compreenda a complexidade que permeia o pensamento humano e consiga, dessa forma, não só 

respeitar as diferenças, mas também aceitar o fenômeno como aquilo que ele é. 

 

BASES TEÓRICAS DE APOIO À CONSTRUÇÃO DA OFICINA 

A proposta, portanto, é construir uma oficina sobre a morte na Idade Média. A ideia é 

que a metodologia possa ser adaptada para outros temas. Para isso, utilizamos como base teórica 

as contribuições advindas da História Cultural, do uso de documentos em sala de aula e da 

consciência histórica de JörnRüsen. 

De acordo com Chartier (1988), a História Cultural “tem por principal objeto identificar 

o modo como em diferente lugares e momentos uma determinada realidade social é construída, 

pensada, dada a ler” (CHARTIER, 1988, p. 17). 

Ao longo de sua vida, o ser humano tem contato com inúmeras pessoas, as quais 

carregam e compartilham modos diferentes de interpretar o mundo ao seu redor. Ao transitar por 

                                                   
222 Não se constitui objeto de reflexão como as outras disciplinas discutem o ato da morte. No entanto, a título 

de curiosidade, localizou-se o artigo de Luana Ferreira de Almeida, Isadora Nunes Barbosa Ramos e Eliane 

Brígida Morais Falcão (2009). As autoras pesquisaram sobre o ensino da morte humana na biologia e 

constataram que, mesmo nessa disciplina, também há uma visão reducionista aplicada ao tema. Elas acreditam 

que é compreensível tal situação dado a especialização dos campos na ciência, mas que, quando o assunto é 

trabalhado em sala de aula, é necessário maior reflexão. 
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esses espaços, tem-se aquilo que José D’Assunção Barros (2011) chama de “biculturalismo”, que 

seria 

[...] a capacidade dos indivíduos inseridos na sociedade em transitarem em registros 

culturais diversificados (por exemplo, a utilização de dois tipos de registro de fala 

em ocasiões diferenciadas: um registro mais erudito, e outro mais vulgarizado ou 

popularizado, conforme o momento). Nesse sentido, os diversos atores sociais não 

estariam presos a uma única prática, mas poderiam lançar mão de um certo 

repertório de possibilidades de acordo com a ocasião ou circular entre tessituras 

culturais diferenciadas. (BARROS, 2011, p. 57) 

Logo, tem-se um primeiro grande desafio da História Cultural, que é entender os 

meandros que resultaram na criação de alguns  registros, onde um determinado grupo produziu, a 

partir daquilo que viu, sentiu, pensou ou ressignificou do que aprendeu com os contatos que 

estabeleceu com outros grupos, sobre uma determinada questão (no nosso caso, a morte) e que 

chegou até algum historiador interessado em entender o contexto. Cabe, ainda ao historiador, não 

desconsiderar a importância e a forma como acontece esses contatos entre grupos distintos, dado 

que ambos acabam por ressignificar aquilo que conhecem por mundo. 

Outro alerta quanto a essa questão advém de Roger Chartier (2002), que postula sobre a 

necessidade de “resgatar essas representações, em sua irredutível especificidade, sem recobri-las 

com categorias anacrônicas, nem as medir pela aparelhagem mental do século XX, posto 

implicitamente como o resultado necessário de um progresso contínuo” (CHARTIER, 2002, p. 

31). Além da importância do historiador em evitar tal prática, complementa-se que é preciso que 

também o professor, quando discute algum tema em sala de aula, dedique parte do tempo a 

debater o contexto de um determinado grupo, a fim de evitar um anacronismo em nome de um 

didatismo. Conforme apresentado anteriormente, há relativo anacronismo nos livros didáticos, 

principalmente no que tange à Idade Média. Rever esse modelo utilizado é, portanto, primordial. 

Duas noções importantes, muito utilizadas por historiadores da História Cultural, 

contribuem para a presente pesquisa: as “práticas culturais” e as “representações”. De acordo com 

Barros (2011), as práticas culturais relacionam-se as formas como “os homens falam e se calam, 

comem e bebem, sentam-se e andam, conversam ou discutem, solidarizam-se ou hostilizam-se, 

morrem ou adoecem, tratam seus loucos ou recebem seus estrangeiros” (BARROS, 2011, p. 46-

47). 

Portanto, a noção de prática cultural refere-se às formas como um determinado grupo 

social age diante das situações que se apresentam, seja em um contexto público ou privado. É 

possível perceberque as ações e reações do ser humano podem nos dizer muito sobre quem ele era 

e sobre o ambiente em que vivia, pois seus gestos e atitudes perante determinado acontecimento 

são o resultado de uma construção cultural. Cabe ressaltar, ainda, que, da mesma forma que aquilo 
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que o ser humano faz é um reflexo do contexto em que vive, ele também acaba moldando o que o 

cerca, a partir também das ações que executa no meio. 

Quanto a noção de representação, Chartier (1988) apresenta dois significados para a 

noção de representação. Para ele, trata-se tanto de algo que possibilita construir uma imagem de 

uma coisa que não está presente, quanto da exposição pública de uma coisa ou pessoa. Já Barros 

(2011) apresenta que se trata de “[...] um certo modo de “ver as coisas”, de dá-las a ver, de 

refigurá-las” (BARROS, 2011, p. 48).  

A morte, nesse sentido, não existe enquanto um objeto palpável. Trata-se de um 

acontecimento sobre o qual a humanidade não possui, até o momento, meio de evitar. Diante de 

sua inevitabilidade e, por ocasionar na finitude de pessoas queridas, ela acabou por adquirir um 

status de soberana implacável, levando tudo aquilo que é vivo em algum momento de sua 

existência. As sociedades humanas, numa tentativa de compreender e lidar com esse fenômeno, 

utilizam-se de um conjunto de práticas tanto para cuidar de seus defuntos, quanto para lidar com a 

perca. Ainda, constroem e reconstroem sentidos e significados para o ato de morrer e para refletir 

sobre a finitude de sua própria vida. 

Esse movimento cíclico entre práticas e representações é explicitado por Barros (2011), 

quando afirma que “as práticas [...] geram representações, e as suas representações geram práticas, 

em um emaranhado de atitudes e gestos no qual não é possível distinguir onde estão os começos – 

se em determinadas práticas, se em determinadas representações”. Ele, ainda, complementa que 

“[...] as ‘práticas’ e ‘representações’ são sempre resultantes de determinadas motivações e 

necessidades sociais” (BARROS, 2011, p. 51). 

Por essas razões, buscamos nesses dois conceitos observar como os grupos humanos 

pensaram a morte na Idade Média e, a partir disso, trabalhar com os nossos alunos de forma a 

evidenciar esse processo de ação e construção de sentidos. Compreendendo a dinâmica, espera-se 

que o aluno possa perceber-se enquanto um sujeito inserido dentro de uma sociedade, modelando 

e sendo moldado no meio onde vive. 

É por meio da reflexão não anacrônica da história da morte entre os séculos XI a XV que 

se busca discutir o medievo na educação básica. Para tanto, propõe-se o uso de oficinas 

pedagógicas. De acordo com Filomena Ma. G. S. Cordeiro Moita e Fernando Cézar Andrade 

(2006), a oficina pedagógica estabelece relações entre diferentes níveis de ensino e de saberes, 

possibilita o ensino-aprendizagem e estabelece vínculos entre as pessoas envolvidas. Por isso, 

“[...] as oficinas pedagógicas servem de meio tanto para a formação contínua do(a) educador(a) 

escolar quanto para a construção coletiva do conhecimento por alunos e alunas [...]” (MOITA, 

ANDRADE, 2006, p. 1). 

https://sehufpr.wixsite.com/2018


Anais do I Seminário de Estudos Históricos da UFPR 435 

 

 

I SEH – Seminário de Estudos Históricos da Universidade Federal do Paraná (UFPR) 
30 de Outubro de 2018 a 01 de Novembro de 2018 – Curitiba 

https://sehufpr.wixsite.com/2018 

 

A oficina pedagógica é um espaço privilegiado de construção coletiva do saber. De 

acordo com Eliane Vieira e Lea Volquind (2002, p. 11), trata-se de “uma forma de ensinar e 

aprender, mediante a realização de algo feito coletivamente”. Diante de diversos contextos sociais 

atuais que estimulam o individualismo e o trabalho por si e para si, é importante estimular práticas 

que reforcem laços solidários e cooperativos entre os integrantes de um determinado grupo. 

Pretende-se, nessa proposta de ensino, que a oficina seja realizada a partir do uso de 

fontes documentais em sala de aula, recurso defendido por Circe Maria Fernandes Bittencourt 

(2011). Estes, além de despertar o interesse dos alunos e estimular a interpretação de diferentes 

tipos de linguagem, permitem que os alunos tenham contato com aquilo que os historiadores 

utilizam para escrever a história. Dessa forma, é possível compreender como uma mesma fonte 

pode suscitar muitas interpretações a respeito de seu significado, o que pode enriquecer o trabalho 

desenvolvido em sala de aula. 

Ao passo que o uso de documentos em sala de aula pode ser extremamente prazeroso, o 

mesmo, se não for selecionado com cuidado, pode ocasionar um efeito rebote, que é justamente a 

rejeição pelo aluno tanto do documento em si, quanto do conteúdo, conforme alerta a mesma 

autora (BITTENCOURT, 2011). O professor precisa ficar atento para esses detalhes e ter em 

mente que, embora uma atividade funcione com uma turma, não significa que o sucesso será 

garantido em outra. Cada turma possui o seu perfil e as suas especificidades e ter um plano B é 

essencial quando o planejamento não sair como o esperado. 

O uso de documentos em sala de aula nesta investigação também pode evidenciar um 

último aspecto, que é o do aluno ver-se enquanto agente e produtor de uma história. Ao escrever 

sobre a história do passado, o aluno também reflete sobre aquilo que acontece no presente, em sua 

própria vida, num processo denominado por JörnRüsen (2001) como consciência histórica. 

Portanto, é com a consciência histórica que compreendemos melhor o tempo em que 

vivemos e, a partir dessa compreensão, podemos nos mover em direção àquilo que nos anseia, 

modificar estruturas e romper paradigmas. Dessa forma, é perceptível o porquê da importância 

dos conhecimentos advindos dessa disciplina para a nossa construção integral enquanto cidadãos e 

seres humanos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A proposta que temos para o Ensino de História sobre a Idade Média é, portanto, 

explorar os sentidos que aquela sociedade trouxe para a morte. Para isso, utilizaremos como base 

fontes documentais previamente selecionadas que explorem a forma como, em determinado 

momento, esse sentido do morrer foi construído. A partir daí, pretendemos despertar maior 
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interesse pelo assunto e contribuir para que o aluno tenha uma melhor compreensão acerca do 

período em questão. 

Sabemos, também, que os estudos relacionados à morte na Idade Média estão mais 

restritos ao âmbito acadêmico. Nesse sentido, pretendemos incluir, junto com a oficina, um 

material teórico para embasamento e uso do professor. Dessa forma, esperamos que o docente se 

sinta mais seguro para trabalhar com a temática e adaptar a própria oficina conforme a sua própria 

realidade escolar.Ainda, queremos disponibilizar tanto a oficina quanto o material de apoio de 

forma on-line, a fim de que seja possível fazer o download do material e o maior número possível 

de docentes tenha acesso. 

Por tratar-se de uma pesquisa em fase inicial, estamos realizando as primeiras leituras e 

refletindo acerca de todas as etapas que comporão a oficina. Portanto, estamos abertos ao diálogo 

e a sugestões relacionadas ao assunto. 
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RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo apresentar a tradução e fazer um breve comentário 

aos fragmentos 654a col. I e col. III de Corina encontrados no papiro de Berlim 13284 de 1906, bem 

como introduzir as principais questões sobre esta poetisa. Serão comentados testemunhos sobre Corina 

que atestam sua posição elevada como poeta na Antiguidade, discutindo, assim, a recepção de sua obra 

e a transmissão acidentada e bastante precária de seus versos. Também será trabalhada a ocasião de 

performance da poesia de Corina: os possíveis significados que seus poemas poderiam ter para grupos 

diferentes de um mesmo público, um de homens e outro de mulheres. Por meio das traduções e dos 

comentários, pretende-se evidenciar as características principais de Corina: o uso de mitos epicórios; o 

dialeto beócio; a presença de narrativas com foco em heroínas; o público para o qual essas canções 

teriam sido direcionadas e as circunstâncias de performance de ambos os fragmentos. Desse modo, no 

fragmento 654a col. i serão analisados os primeiros versos, que narram o mito do nascimento de Zeus, 

cantado pelo monte Citéron. Será mostrado, a partir da consideração dos mitos em torno dos 

personagens Citéron e Hélicon, representados no poema, o modo como Corina parece dar atenção a 

tradições regionais da beócia. O fragmento 654a col. iii, por sua vez, narra o rapto das filhas de Asopo 

pelos deuses e a reação do deus-rio ao acontecimento. Será analisado como, no final do fragmento, 

parecem haver diferenças entre a narrativa de Corina e as narrativas tradicionais do mesmo mito. Ao 

final, é feita uma análise do ritual em que estes dois fragmentos poderiam ter sido apresentados, o mito 

por trás do ritual e qual a relação dele com os fragmentos. 

 

Palavras-chaves: Corina; poesia; tradução; fragmentos. 

 

 

ABSTRACT: The present work aims to present the translation and do a brief commentary to the 

fragments 654a col. I and col. III, of Corinna, found in the Berlin papyrus 13284, of 1906, as well it 

aims to introduce the principle questions about the poetess. The testimonials about Corinna that attest 

her high position as a poetess in the Antiquity will be commented, thus discussing the reception of her 

work and its damaged and precarious transmission. Also, it will be worked  the performance occasion 

of Corinna’s poetry: the possible meanings that her poems could have for different groups of one 

audience, one of men and other of women. Through the translations and commentaries, I pretend to 

put in evidence Corinna’s main characteristics: the use of epicorian myths; the boeotian dialect; the 

presence of narratives focusing on heroines; the audience to which those songs would had been 

directed to and the performance circumstances of both fragments. Therefore, the first verses of the 

fragment 654a col. i, which narrate the myth of Zeus’ birth sang by the mount Cithaeron, will be 

analyzed. I will demonstrate, through  the consideration of the myths around the characters, Cithaeron 

and Helicon, represented in the poem, the way Corinna seems to give attention to the boeotian regional 

traditions. The fragment 654a col. iii, in turn, narrates the abduction of Asopo’s daughters by the gods 

and the reaction of the god-river to the event. I will analyse how, at the end of the fragment, it seems 

to have differences between the Corinna’s narrative and the traditional narratives of the same myth. At 
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the end, I analyse the ritual in which those both fragments could had been performed, and the myth 

behind the ritual and its relation with the fragments. 

 

Key-words: Corinna; poetry; translation; fragments. 

 

INTRODUÇÃO: 

Corina foi uma poeta da região da Beócia, possivelmente da cidade de Tânagra. Não 

se sabe a sua datação: a tradição indireta - Pausânias, o Suda e Plutarco - a coloca no século V 

a. C., como aluna de Mírtis e rival de Píndaro, de quem teria ganho em competições e com 

quem a poetisa é comparada pelos helenistas, como Larmour (2005). Segundo o Suda: 

<Κορίννα,> Ἀχελῳοδώρου καὶ Προκρατίας, Θηβαία ἢ Ταναγραία, 

μαθήτρια Μύρτιδος· ἐπωνόμαστο δὲ Μυῖα· λυρική. ἐνίκησε δὲ πεντάκις  

ὡς λόγος Πίνδαρον. ἔγραψε βιβλία εʹ, καὶ ἐπιγράμματα καὶ νόμους 

λυρικούς.  

Corina, filha de Aquelodoro e Procrácia, de Tebas ou Tânagra, aluna de Mírtis; 

Apelidada de "Mosca" [Myia]; poetisa lírica; Conta-se que venceu Píndaro cinco 

vezes. Escreveu cinco livros, epigramas e nomos líricos. 

Não se sabe ao certo o que eram estes “nomos líricos”, mas acredita-se que seriam 

seus poemas narrativos, os quais comporiam a maior parte de seu trabalho, bem como os dois 

fragmentos apresentados mais adiante. 

Já estudiosos mais recentes, como West (1990, p. 553), acreditam que ela teria vivido 

no século III a. C., devido ao vocabulário e ortografia, que parecem ser os mesmos usados 

neste século, bem como o assunto dos poemas também ser de interesse maior do século III a. 

C., quando mitos regionais ganham mais destaque pelos poetas e estudiosos, que procuram 

registrá-los e estudá-los. Assim, poemas como os de Corina, que registram mitos epicórios, 

teriam uma circulação muito maior no século III do que no século V a. C., explicando o 

porquê de seus fragmentos terem sobrevivido até os dias atuais. Quanto ao tema dos poemas, 

a poetisa procurava dar enfoque tanto às narrativas sobre heróis quanto sobre heroínas, sendo, 

então, retratados na maioria dos seus poemas mitos locais, com divindades e heróis que eram 

mais cultuados ou pertencentes àquela região, compondo, assim, “narrativas gloriosas” (καλά 

ϝεροῖα, kala weroia), como ela mesma cita no fragmento 655: 

ἐπί με Τερψιχόρα [καλῖ 

καλὰ ϝεροῖ ἀισομ[έναν 

Ταναγρίδεσσι λευκοπέπλυς 

μέγα δ’ἐμῆς γέγ[αθε πόλις 

λιγουροκω[τί]λυ[ς ἐνοπῆς   5 

 

Terpsicora chama-me para  

cantar gloriosas narrativas  

às mulheres vestidas de branco de Tânagra; 
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e a cidade muito se alegrou com 

a minha voz clara e lisonjeira.   5  

(Fr. 655, PMG, versos 1-5) 

 

Neste fragmento, cito algumas características mais pertinentes para análise: a 

primeira é a citação da musa Terpsicora (ou Terpsícore). A musa em questão é a que 

representa a dança e a música coral, e sua invocação pela poetisa pode indicar que este poema 

teria sido apresentado por um coro de jovens. A segunda característica a ser ressaltada é a 

presença da palavra λιγουροκωτίλυς. Esta é um vocábulo problemático, que traz algumas 

dificuldades de interpretação; Denys Page (1953, p. 30), em seu estudo sobre Corina, comenta 

sobre a palavra: “λιγουροκωτίλυς occurs nowhere else: ‘clear and plaintive’, LSJ; but the 

‘plaintiveness’ seems out of place here (v. 3 γέγαθε), and κωτίλλω denote chattering, 

prattling, ‘usually with collateral notion of coaxing’, LSJ.” Sendo assim, a tradução da palavra 

depende de seu contexto e a quem ela se refere. Se for a um coro, pode ser que ela tenha um 

sentido de “agradável, leve, falador, eloquente”, possivelmente se referindo à voz do coro, ou, 

ainda, com um sentido mais irônico, como aparece mais comumente na poesia, com sentido 

de “lisonjear, adular”. A depender de que voz o poema se refere, o sentido do adjetivo muda, 

alterando também o tom do poema. Estaria Corina falando de sua própria voz, de maneira 

irônica, ou elogiando a voz das meninas do coro? Sobre isso, W. J. Henderson, em Corinna of 

Tanagra on Poetry, comenta: 

  

An alternative interpretation reads the personal pronouns at face value: Corinna is 

speaking of her own voice, that is, her poetry. In this case the adjective is more 

likely to be self-deprecatory: her song is shrill and babbling. The question then 

arises: is she serious or ironical? Given the context of these lines and the nature of 

the poem that follows, the term must be taken as ironical. (...) A decisive choice of 

either alternative is impossible on present evidence. (HENDERSON, 1995, p. 4) 

 

Não há como confirmar qual das duas possibilidades é mais apropriada para o poema. 

Sendo assim, não há uma única possibilidade de tradução para o termo. Aqui, traduzi por 

“clara e lisonjeira” para manter o tom da palavra quando usada em outras obras tais como a 

Teogonia e Trabalhos e Dias, de Hesíodo, em Focílides e Idílios, de Teócrito
223

, ainda que 

“lisonjeiro” não tenha sentido depreciativo em português, mas mantenha a ideia de 

“adulação”.  

                                                   
223 São algumas das obras citadas na entrada para κωτίλλω, no LSJ (A Greek-English Lexicon) 
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É possível que os poemas terem sido compostos para a performance em  rituais e 

para um público misto de homens e mulheres, sendo que alguns poderiam ter sido 

apresentados especificamente para um público feminino
224

. O fragmento 655 nos dá como 

pista que Corina canta para as mulheres de Tânagra, mas no mesmo poema ela cita que toda a 

cidade se alegra com a sua voz. Sendo assim, é provável que seus poemas fossem 

apresentados em ocasiões em que haveria um público misto. Há a possibilidade, também, de 

alguns terem sido compostos para serem cantados por um coro de jovens mulheres em 

preparação para as núpcias , os chamados “partheneia”,  devido a sua estrutura e conteúdo; 

porém não há nada na tradição, direta ou indireta, que explicite que Corina tenha realmente 

composto partheneia. Entretanto, ambos os poemas apresentados aqui têm relação com o 

festival de Dédala, do qual trataremos abaixo.  

Os dois outros poemas analisados e traduzidos a seguir se encontram no Papiro de 

Berlim, datado do século III a. C. Embora a datação deste papiro possa justificar situarmos 

Corina neste período, ao longo deste trabalho trataremos de sua datação como indefinida (in 

ambiguo), pois, assim como coloca Denys Page, não há provas suficientes para uma 

conclusão. 

It seems to me clear that our general conclusion must be that there is not sufficient 

evidence available from internal and external sources to establish the date of 

Corinna with certainty. Whatever the doubtful faculties of taste, intuition, and 

prejudice may dictate, the evidence itself may reasonably be held to incline toward 

the later date without excluding the possibility of the earlier. (PAGE, 1953, p. 84) 

 

Fragmento 654a col. i (versos 12 – 34):  

 

  ]ευ [ . . . . . ] Κώρει-     

τες ἔκρου]ψαν δάθιο[ν θι]ᾶς      

βρέφο]ς ἄντροι, λαθρά[δα]ν ἀγ-     

κο]υλομείταο Κρόνω, τα-     15 

νίκά νιν κλέψε μάκηρα ‘Ρία      

 

μεγ]άλαν τ’[ἀ]θανάτων ἔσ- 

ς] ἕλε τιμάν. τάδ’ἔμελψεμ· 

μάκαρας δ’αὐτίκα Μώση 

φ]ερέμεν ψᾶφον ἔ[τ]αττον     20 

κρ]ουφίαν κάλπιδας ἐν χρου- 

σοφαῖς· τὺ δ’ἅμα πάντε[ς] ὦρθεν· 

 

πλίονας δ’εἷλε Κιθηρών· 

                                                   
224Larmour (2005) 
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τάχα δ’Ἑρμᾶς ἀνέφαν[έν 

νι]ν ἀούσας ἐρατὰν ὡς     25 

ἕ]λε νίκαν, στεφ[ά]νυσιν 

δ . .] . ατώ . αν ἐκόσμιον
225

 

μάκαρες · τῶ δὲ νόος γεγάθι· 

 

ὁ δὲ λο]ύπησι κά[θ]εκτος 

χαλεπ]ῆσιν Ϝελι[κ]ὼν ἐ-     30 

σερύει λιττάδα [π]έτραν, 

. . . . . ]κεν δ’ὄ[ρο]ς · ὐκτρῶς 

δ . . . .]ων οὑψ[ό]θεν εἴρι- 

σέ [νιν ἐ]μ μου[ρι]άδεσσι λάυς· 

 

Os Curetes esconderam  

o sagrado bebê da deusa  

em uma caverna, secretamente 

de Cronos de pensamento curvo,     15  

quando a venturosa Reia o roubou 

 

e conquistou grande honra  

de imortais.” Essas coisas cantou.  

E as Musas imediatamente ordenaram  

aos venturosos depositarem       20 

o voto secreto nas urnas auriluzentes.  

Acorreram todos juntos. 

 

Citéron obteve a maioria;   

rapidamente Hermes o revelou, 

e proclamou que ele conquistou      25 

amável vitória. Com coroas de abetos  

se puseram a adorná-lo os deuses. 

E rejubilou-se seu espírito. 

 

Coberto por duras dores, 

o monte Hélicon lança       30 

uma lisa rocha,  

e o monte, lamentavelmente, 

do alto investiu com  

miríade de pedras. 

 

No início do fragmento, retrata-se o monte Citéron cantando uma canção. Temos só a 

parte final da canção, abrindo a parte legível do poema. Entretanto, a partir deste final, é 

                                                   
225 Sobre vocabulário, dou atenção aqui aos versos  27 (δ . .] . ατώ . αν ἐκόσμιον) e ao verso 34 (σέ [νιν ἐ]μ 

μου[ρι]άδεσσι λάυς·). No primeiro, Campbell coloca em nota a sugestão de George Melville Bolling (p. 284, 

1956) para complemento: δ’ ἐλατάων νιν. Ainda que não esteja no texto transcrito aqui, optei por traduzir o 

verso com a sugestão.  
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possível perceber que a canção trata do nascimento de Zeus, mas não com foco no deus e sim 

com foco na astúcia utilizada por Reia para esconder o bebê de Cronos. Este foco na deusa e 

em sua conquista de conseguir enganar o Titã, é um exemplo do foco de Corina em não só 

contar poemas sobre heróis, homens, mas também sobre heroínas, mulheres. A história do 

nascimento de Zeus é trazida por outros poetas, mas na cena em que ele é escondido o foco 

costuma estar na ação e no fato de o bebê estar a salvo, e não no sujeito da ação de esconder, 

ou seja, na mãe do deus, Reia. Na Teogonia, de Hesíodo, os acontecimentos são narrados 

tendo Reia e, principalmente, Gaia como sujeitos das ações, porém a primeira não tem o 

mesmo reconhecimento de conquista de honra por suas ações, como acontece no fragmento 

de Corina (versos 16-18:‘Ρία/μεγ]άλαν τ’[ἀ]θανάτων ἔσ-/ς] ἕλε τιμάν). Em Hesíodo (versos 

466-491): 

E não mantinha vigilância de cego, mas à espreita 

engolia os filhos. Réia agarrou-a longa aflição. 

Mas quando a Zeus pai dos Deuses e dos homens 

ela devia parir, suplicou então aos pais queridos, 

aos seus, à Terra e ao Céu constelado, 

comporem um ardil para que oculta parisse  

o filho, e fosse punido pelas Erínias do pai 

e filhos engolidos o grande Crono de curvo pensar. 

Eles escutaram e atenderam à filha querida  

e indicaram quanto era destino ocorrer 

ao rei Crono e ao filho de violento ânimo. 

Enviaram-na a Licto, gorda região de Creta, 

Quando ela devia parir o filho de ótimas armas, 

o grande Zeus, e recebeu-o Terra prodigiosa 

na vasta Creta para nutri-lo e criá-lo. 

Aí levando-o através da veloz noite negra atingiu 

primeiro Licto, e com ele nas mãos escondeu-o 

em gruta íngreme sob o covil da terra divina 

no monte das Cabras denso de árvores. 

Encueirou grande pedra e entregou-a 

ao soberano Uranida rei dos antigos Deuses. 

Tomando-a nas mãos meteu-a ventre abaixo 

o coitado, nem pensou nas entranhas que deixava  

em vez da pedra o seu filho invicto e seguro 

ao porvir. Este com violência e mãos dominando-o 

logo o expulsaria da honra e reinaria entre imortais.    

(Trad. Jaa Torrano, 2006) 

Neste passo da Teogonia, em que é narrado o nascimento de Zeus, Reia pede aos seus 

pais, Gaia e Urano, que a ajudem. A “Reia” de Hesíodo não é dotada da mesma astúcia que a 

de Corina, sendo Gaia a personagem astuciosa que engana Cronos. O fato de no fragmento da 

poetisa ser Reia, e não Gaia, quem engana o titã é um exemplo de como Corina não segue 

uma tradição de versões dos mitos estabelecida por poetas épicos. 
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Também sobre o início do fragmento de Corina, nota-se o uso do epíteto homérico de 

Cronos no verso 4: ἀγκυλομήτης (agkulométés), “de pensamento curvo” (v.483: 

ἀγκουλομείταο). O epíteto se destaca no texto por sua raridade, que remete ao mundo da 

épica; seu uso não seria fortuito e destacaria a própria astúcia de Reia, dando ênfase ao quanto 

sua inteligência é superior à de seu inimigo. Não só isso, o epíteto ainda traz atenção para o 

modo como Reia consegue a sua honra dos deuses, em contraste ao modo como os heróis 

geralmente conquistam a sua τιμή (timé): “The word ἀγκυλομήτης also inevitably evokes the 

world of Homeric epic; for Rhea the act of taking or stealing is concomitant with the getting 

of τιμή and this is reminiscent of male heroes seeking τιμή by violent physical action.” 

(LARMOUR, 2005, p. 29). 

Há uma personificação de elementos da topografia local, no caso os montes Hélicon 

e Citéron, localizadas na região da Beócia. O primeiro tem importância para a compreensão 

do poema por ser um local sagrado para as Musas, sendo a sua morada, e o segundo por ser 

sagrado a Dioniso e morada das Erínias, mas sobretudo por ter um papel importante num mito 

que conta a reconciliação de Zeus e Hera após uma briga. Este mito é importante para a 

relação deste fragmento com o segundo presente no Papiro de Berlim, por isso será abordado 

mais detalhadamente adiante. Ainda, há relatos mitológicos que Citéron teria sido irmão de 

Hélicon. Este era bondoso e aquele violento: Citéron matou o pai e atirou o irmão de um 

penhasco, suicidando-se logo depois. Os dois irmãos tornaram-se então os montes de 

respectivos nomes. 

O mito contado pelo poema retrata uma competição de canto entre os dois montes. 

Citéron sai vencedor, enquanto Hélicon se despedaça em sua raiva. O fato de o monte Citéron 

vencer a competição é curioso pois, se pensarmos que o monte Hélicon é a morada das 

Musas, seria mais provável que elas o escolhessem e lhe dessem a vitória, ao invés do monte 

rival. Como o poema mostra, em vez disso, as Musas elegendo a canção de Citéron como 

vitoriosa, pode-se supor que o poema terminaria com as Musas escolhendo o monte Hélicon 

para ser a sua morada, como um “prêmio de consolação”. Porém, a hipótese é indemonstrável, 

e não há muitos estudiosos que enfatizam essa possibilidade. Marylin B. Skinner, em Corinna 

of Tanagra and Her Audience,é uma das poucas que levanta essa questão: 

In the missing part of the papyrus, the Muses, who have presided over the contest, 

may well have consoled the defeated party by making his own mountain the site of 

their principal shrine. Such a plot would follow the familiar Greek mythic pattern in 

which evil consequences arise from an outrage offered to a hero – Achilles for 

example – whose esteem must be restored at some cost. (SKINNER, 1983, p. 14) 
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Outra interpretação é levantada por Henderson, também propondo a discussão da 

presença de ironia na poesia de Corina: 

One interpretation is that the judging is objective, and that the myth embodies this 

fairness. Another possibility is that irony and humour are intended, althought the 

point thereof escapes us. Helicon is indeed a bad loser, but why should he be treated 

with irony and humour? Certainly the result is surprising; Corinna seems to be going 

against traditional attitudes which favoured Helicon. Cithaeron’s crueler nature, 

evidenced in his patricide and fratricide, contrast with Helicon’s softer nature, 

apparent in his care of his parents and his association with the Muses. No moral or 

behavioural criterion is discernible.” (HENDERSON, 1995, p. 35) 

 

Fragmento 654a col. iii (versos 12 – 51):  

τᾶν δὲ πήδω[ν τρῖς μ]ὲν ἔχι 

Δεὺς πατεὶ[ρ πάντω]ν βασιλεύς, 

τρῖς δὲ πόντ[ω γᾶμε] μέδων 

Π[οτιδάων, τ]ᾶν δὲ δουῖν      15 

Φῦβος λέκτ[ρα] κρατούνι, 

  

τᾶν δ’ ἴαν Μή[ας] ἀγαθὸς 

πῆς Ἑρμᾶς· οὕ[τ]ς γάρ Ἔρως 

κὴ Κούπρις πιθέταν, τιὼς 

ἐν δόμως βάντας κρουφάδαν      20 

κώρας ἐννί’ ἑλέσθη· 

 

τή ποκ’ εἱρώων γενέθλαν 

ἐσγεννάσονθ’ εἱμ[ιθί]ων, 

κἄσσονθη π[ο]λου[σπ]ερίες 

τ’ ἀγείρω τ’ · ἐς [μ]α[ντοσ]ούνω     25 

τρίποδος ὥιτ[ . . . . . . . ]. 

 

τόδε γέρας κ[εκράτειχ’ ἱὼ]ν 

ἐς πεντείκο[ντα] κρατερῶν 

ὁμήμων πέρ[οχο]ς προφά- 

τας σεμνὼν [ἀδο]ύτων λαχὼν      30 

ἀψεύδιαν Ἀκ[ρη]φείν· 

 

πράτοι [μὲν] γὰ[ρ Λατ]οΐδας 

δῶκ’ Εὐωνούμοι τριπόδων 

ἐσς ἱῶν [χρε]ισμὼς ἐνέπειν, 

τὸν δ’ ἐς γᾶς βαλὼν Οὑριεὺς      35 

τιμὰ[ν] δεύτερος ἴσχεν, 

 

πῆς [Ποτ]ιδάωνος · ἔπι- 

τ’ Ὠα[ρί]ων ἁμὸς γενέτωρ 

γῆα[ν ϝ]ὰν ἀππασάμενος · 

χὼ μὲν ὠραν[ὸ]ν ἀμφέπι,      40 

τιμὰν δ’ [ἔλλαχο]ν οὕταν. 
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τώνεκ’ [εὖ τ’ ἔγνω]ν ἐνέπω 

τ’ ἀτ[ρ]έκ[ιαν χρει]σμολόγον · 

τοὺ δέ [νου ϝῖκέ τ’ ἀ]θανάτυς 

κὴ λού[πας ἄππαυε] φρένας      45 

δημόν[εσσ’ ἑκου]ρεύων.’ 

 

ὥς ἔφα [μάντις] π[ε]ρἁγείς · 

τὸν δ’ Ἀ[σωπὸς ἀσ]πασίως 

δεξιᾶς ἐ[φαψάμ]ενος 

δάκρού τ’ [ὀκτάλ]λων προβαλ[ὼν     50 

ὧδ’ ἀμίψ[ατο φ]ωνῆ·  

 

De tuas filhas, três tem 

Zeus pai, rei de todos, 

três desposa o regente do mar, 

Posêidon; de duas       15 

Febo governa o leito 

 

e de uma o nobre filho de Maia, 

Hermes. Pois assim Eros 

e Cípris [os] persuadiram, 

quando foram secretamente à tua casa    20 

e as nove filhas escolheram. 

 

E então [elas] gerarão 

raça de heróis semideuses 

e serão muito férteis 

e sem velhice; da trípode      25 

oracular is[so me foi ensinado] 

 

Este privilégio e[u conquiste]i, 

De cinquenta fortes 

irmãos, o profeta superior, 

tendo obtido de solenes áditos     30 

a não-mentira, eu, Acréfen. 

 

Pois primeiro o filho de Leto 

deu a Evônimo das suas trípodes 

proferir oráculos. 

Tendo-o lançado da terra, Irieu     35 

foi o segundo a possuir a honra, 

Filho de Posêidon. Em  

seguida, Órion, meu pai, 

readquiriu a terra. 

Ele habita o céu       40 

enquanto eu [obtive] essa honra. 

 

Portanto... eu proclamo 

o vaticínio legítimo: 
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cede agora aos imortais 

cessa as d[ores do teu] espírito     45 

[és so]gro de divin[dades]. 

 

Assim falou o [oráculo] muito sagrado 

e A[sopo aleg]remente 

Tocou-lhe com a mão direita, 

lançando lágrimas dos olhos,      50 

e esta voz retrucou: 

 

A maior parte da narrativa é contada por Acréfen, profeta filho de Órion. E assim 

como no fragmento anterior, tem-se novamente a personificação de elementos da topografia 

local: o rio Asopo, que se origina no monte Citéron. Aqui, o rio é personificado no deus-rio de 

mesmo nome, cujas filhas são raptadas pelos deuses. Neste poema, Corina cita nove filhas, 

mas o número de filhas do deus podia variar de acordo com a versão de seu mito. Alguns 

autores citam mais filhas, mas aqui colocam-se nove, de acordo com o número das Musas. 

Sobre isso, Larmour comenta: 

(...); the boundary between geographical locations and living human characters is all 

but erased in this thought-provoking presentation. It is noteworthy that there are nine 

daughters of Asopus in Corinna’s account, paralleling the nine Muses. (...) This 

looks like a deliberate move on Corinna’s part, either to make a connection with the 

other poem, or because the song was performed at a festival in which the Muses 

featured, such as the Mouseia at Thespia. (LARMOUR, 2005, p. 34) 

Infelizmente, a parte em que as filhas do deus são citadas se encontra ilegível, e 

temos essa hipótese baseada em reconstruções, principalmente nas de Page (1953). A partir 

dessas reconstruções, mostra-se que o poema apresenta um catálogo destas filhas, nesta parte 

ilegível. Este catálogo das filhas de Asopo talvez tenha sido o tema central do poema, além do 

rapto. Page (1953, p. 26) assume que uma das filhas, possivelmente a raptada por Hermes, 

teria sido Tânagra, também nome da cidade de Corina e de onde Hermes era o deus principal. 

As outras filhas seriam outras ilhas e cidades, cada uma com um culto referente a um dos 

deuses citados no poema
226

. Vasiliki Kousoulini, em seu artigo Panhellenic and Epichoric 

Elements in Corinna’s Catalogues, escreve sobre a possibilidade de Corina ter composto estes 

poemas para grupos de jovens: 

Corinna seems to have composed poems dedicated to groups of maidens, possibly in 

catalogue form. Some of these maidens were related to the mythic figures mentioned 

in the catalogue of the seers of the Ptoan oracle, thus to Acraephen’s ancestors. 

(KOUSOULINI, 2015, p. 89) 

                                                   
226 Page, 1953, p.  26. 
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Além das filhas de Asopo, Acréfen conta sobre a sua ancestralidade, que, como 

afirma Larmour (2005, p.34), tem conexão com o resto da narrativa. Sendo Acréfen filho de 

Órion, a história da ancestralidade do profeta começa com o pai de Órion, Hirieu. Hirieu teria 

entretido os deuses Zeus, Poseidon e Hermes, quando estes vieram disfarçados à sua casa. 

Devido à sua hospitalidade, foi recompensado com um pedido; não tendo esposa, pediu aos 

deuses que lhe dessem um filho, e este veio a ser Órion. Os mesmos deuses deste mito são 

três dos quatro que raptam as filhas de Asopo, no poema de Corina
227

. Contando sobre a sua 

genealogia, Acréfen faz menção à τιμή (timé, “honra”) conquistada por Hirieu e por ele, mais 

tarde. A repetição da palavra pode sugerir que Asopo também ganhará uma “honra” dos 

deuses, uma vez que suas filhas serão esposas de deuses e gerarão semideuses. 

A reação do deus, ao saber dos raptos de suas filhas, mostra-se diferente daquela 

relatada em outras versões do mito. Em uma das versões mais tradicionais, Asopo tem uma 

reação violenta, indo atrás de Zeus, que o manda de volta ao rio com um raio. Esta versão de 

Corina pode ser lida como uma tentativa da poetisa em mostrar que, se acontece de um pai ter 

suas filhas ou seus filhos raptados por deuses, os pais devem se sentir honrados. Gerber 

(1997, p.220) também coloca a reação de Asopo como uma “relutante submissão”
228

. O 

comportamento de Asopo também gera suspeita de ironia por parte da poeta; nas palavras de 

Larmour: 

 

There are some other indications that the poem contains at least a whiff of irony at 

the expense of Asopus and Acraephen: the very suddenness of the change of attitude 

evinced by Asopus - who, in Skinner’s words, ‘is mollified as soon as he learns that 

the rapists were gods’ (Skinner 1983, 15) - raises suspicion. (LARMOUR, 2005, p. 

35-36) 

Ainda que não seja claro essa “ironia” a que o autor se refere, percebe-se que há uma 

mensagem a ser passada com o comportamento de Asopo. Se a tradição coloca a reação de 

Asopo como outra, é claro que Corina manipula a versão tradicional do mito e constrói a sua 

própria, a fim de transmitir uma mensagem diferente daquela que seria transmitida se a reação 

do deus fosse violenta. A “submissão” do deus ao fato de as suas filhas terem sido raptadas 

por deuses deixa claro que, uma vez que os raptores são imortais, o pai deve alegrar-se, pois 

terá a honra de ter uma descendência divina, de semideuses. Apesar de, possivelmente, ser a 

isso que Corina faz alusão quando coloca como fala do profeta “cede agora aos imortais/cessa 

                                                   
227 Larmour, 2005, p. 34 

228 No original: “(...) reluctant submission.” 
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as d[ores do teu] espírito/[és so]gro de divin[dades]” (versos 44-46)  não fica claro, ao meu 

ver, que faça isso ironicamente. 

 

PERFORMANCE DOS POEMAS: 

De acordo com o que sugere o fragmento 655, há duas possibilidades de público: 

meninas e mulheres de Tânagra, especialmente jovens que participavam do coro de 

partheneia (no fragmento, versos 2-3: “cantar gloriosas narrativas/às mulheres vestidas de 

branco de Tânagra”), ou um público formado tanto por mulheres quanto por homens, como 

sugerem os versos 4-5: “e a cidade muito se alegrou com/a minha voz clara e lisonjeira”. 

Gerber levanta a questão, sugerindo uma solução para o dilema que os versos colocam: 

One way to resolve the dilemma is to assume that Corinna composed partheneia, 

songs for maiden-festivals. In this she would resemble Alcman, who composed in a 

local dialect, embedded local myths in his maiden-songs and who, on at least one 

occasion (in his second Partheneion), made explicit his poetic programme. There is 

no mention of Corinna’s partheneia in the indirect tradition, however. (GERBER, 

1997, p. 217) 

E, como citado anteriormente, é possível que o catálogo presente no fragmento 654a 

col. iii relacionasse as filhas de Asopo, ou de alguma outra figura mítica presente no texto
229

, 

com meninas do coro, o que fortalece a possibilidade de este poema ter tido uma performance 

coral. Entretanto, ainda permanece a questão da ocasião de performance dos poemas. Pelo 

conteúdo e pela presença de personagens que representam lugares de importância religiosa, a 

melhor hipótese é de que os poemas teriam sido criados para cultos e festivais, como cita 

Larmour (2005, p. 25): “Either or both fragments could well be from poems composed in 

connection with the major cult of Hera in Platea”. 

Com o culto à Hera, havia um grande festival, chamado de “festival de Dédala”. No 

festival, é celebrada a reconciliação entre Hera e Zeus depois de uma briga. Este festival é 

uma possibilidade de ocasião de performance porque os ritos começarem com o banho de 

uma estátua de madeira no rio Asopo, e uma procissão levava a estátua até o monte Citéron, 

onde se encerrava o festival e a estátua era queimada. O mito por trás desses ritos é que, após 

uma briga entre Zeus e Hera, o deus pede conselho a Citéron, que o recomenda preparar uma 

estátua de madeira como se fosse sua noiva, e espalhar o boato de que era Plateia, uma das 

filhas de Asopo. Quando Hera fica sabendo do casamento, vai atrás do cortejo da noiva. 

                                                   
229 Kousoulini, 2015, p. 89 
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Quando descobre que a noiva é uma estátua de madeira, ri e se reconcilia com Zeus, mas 

queima a estátua ao final de tudo, dando início, assim, ao ritual que marcaria o festival
230

. 

A relação dos poemas com o festival é clara pelos locais em que o festival ocorre, 

que são personificados nos poemas. Ainda, um festival de cunho religioso justificaria seu 

papel como poetisa e o fato de o seu público ser constituído tanto por homens como por 

mulheres, requerendo, então, poemas que chamem a atenção dos dois grupos. Talvez há a 

possibilidade de alguns aspectos dos poemas acima transmitirem mensagens diferentes para 

os grupos feminino e masculino, especialmente o fragmento 654a col. iii, sendo a versão 

diferente da tradicional um meio de Corina transmitir duas mensagens para ambos. 

 

CONCLUSÃO: 

Corina é uma poetisa intrigante. Não somente por sua datação incerta, mas também 

por todos os outros aspectos sobre a sua figura, todos eles incertos. Sua poesia nos abre 

muitas possibilidades de interpretação e as anedotas que acompanham a poetisa atestam a sua 

importância para os antigos. Entretanto, apesar de seus fragmentos oferecerem pistas acerca 

de seus dados biográficos, é possível lê-los e interpretá-los com a datação in ambiguo, sem 

prejuízos no momento da interpretação. Procurar nos fragmentos motivos para colocá-la em 

uma data e não em outra pode levar a interpretações forçadas, como a do trecho da votação no 

fragmento 654a col. i, geralmente interpretado de modo a datar Corina no século III a.C..  

A poetisa, também, mostra-se como um exemplo de autora que provavelmente 

conhecia a tradição de sua época e de épocas anteriores, quando cita Mírtis e Píndaro, e 

sobretudo nos momentos em que muda o mito tradicional, em seus poemas, como é o caso do 

mito de Réia, no episódio narrado pelo monte Citéron, ou até mesmo na reação de Asopo, ao 

saber que suas filhas foram sequestradas, bem como demonstra consciência de seu papel 

como poeta, exemplificado pelo fragmento 655, no qual ela se dá a função de cantar os mitos 

para as jovens de sua cidade, passando adiante a tradição e história dos heróis e heroínas 

locais, através dos mitos epicórios.  

Além disso, o fato de seus fragmentos serem o único exemplo do dialeto beócio que 

nos resta mostra o seu diferencial e a importância de preservá-los. Principalmente em 

gramáticas, Corina é o exemplo que alguns autores, principalmente Apolônio Díscolo, e 

alguns escoliastas também a citam. Assim, Corina se preservou como um dos únicos 

                                                   
230 Larmour, 2005, p. 37 

https://sehufpr.wixsite.com/2018


452 O fazer historiográfico na contemporaneidade 
 

I SEH – Seminário de Estudos Históricos da Universidade Federal do Paraná (UFPR) 
30 de Outubro de 2018 a 01 de Novembro de 2018 – Curitiba 

https://sehufpr.wixsite.com/2018 

 

exemplos de poetas líricos que compunham usando o dialeto beócio, e sendo uma das poucas 

poetisas cuja obra, ainda que bem fragmentária, chegou até nós. 
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RESUMO: Este trabalho visa analisar a produção e divulgação do conhecimento histórico pretendida 

por historiadores e historiadoras em um Suplemento de cultura do jornal O Estado de S. Paulo entre 

1970 e 1980. Com isso, pretende-se identificar o grupo de intelectuais entre a produção científica nas 

universidades das quais fazem parte e a divulgação desse conhecimento científico no semanário. Logo, 

serão privilegiadas na análise questões relativas às articulações entre a grande imprensa periódica e 

instituições universitárias brasileiras, bem como as narrativas históricas publicadas por esses 

intelectuais no Suplemento, sobretudo no que diz respeito aos debates acerca da escrita da história e do 

ofício do historiador. Para além disso, destaca-se a forte presença de publicações de historiadores e 

historiadoras ligadas à Universidade de São Paulo (USP), sendo assim, é possível observar alguns 

temas privilegiados para divulgação, além das afinidades e articulações com outras vertentes 

historiográficas. Vale salientar ainda, que a abordagem proposta nesse trabalho é parte de uma 

pesquisa ainda em andamento, sendo assim, à medida que há de evidenciar possibilidades, também 

evidenciará limites para as reflexões propostas. 

Palavras-chaves: Impressos; Imprensa periódica; Historiografia; Suplemento de Cultura; 

Historiadores Historiadores. 

 

ABSTRACT: This work aims to analyze the production and dissemination of historical knowledge 

produced by historians in the Supplement of Culture, published in the newspaper O Estado de S. Paulo 

between 1970 and 1980. This paper intends to identify the group of intellectuals behind the scientific 

production at the universities, of which they are a part, and the dissemination of this scientific 

knowledge in the weekly publication Supplement of Culture. It will examine questions regarding the 

articulations between the major periodical press and brazilian university institutions, as well as the 

narratives published by these intellectuals in the supplement, especially with regard to the debates 

about the writing of history and the office of the historian. In addition, the strong presence of 

publications by historians linked to the University of São Paulo (USP) will suggest links to privileged 

topics disclosed, along with affinities and articulations with other historiographical aspects. It should 

also be noted that the approach proposed in this work is part of ongoing research, as it will show 

possibilities, as it will also show the limitations for the reflected proposals. 

Keywords: Printed matter; Press periodic; historiography; Culture Supplement; historians. 
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Trabalhar com cadernos de cultura da imprensa jornalística postulam abordagens 

específicas para o campo da historiografia. É certo que ainda no começo do século XX os jornais 

não eram vistos como fontes históricas em potencial para o trabalho do (a) historiador (a), pois 

dominava a ideia de buscar a verdade dos fatos. Segundo a historiadora Tânia Regina de Luca 

(2006), essa verdade só poderia ser achada pelos documentos que se caracterizavam pela 

objetividade, pela neutralidade e ainda, que se achavam distanciados de seu próprio tempo (2006, 

p.112). Em diálogo com a historiadora Marialva Barbosa, deve ser considerado então “o que se 

produziu, de que forma se produziu, para quem se produziu e que consequências trouxe essa 

produção para a sociedade” (BARBOSA, 2004, p.04). 

O interesse da imprensa jornalística de incorporar um Suplemento de cultura pode 

significar - além do interesse dos intelectuais que o editam - uma certa demanda social pelo 

consumo de bens culturais em determinado momento. Ao analisar um Suplemento de cultura, é 

preciso levar em conta os suportes que constituem a materialidade do semanário, identificar as 

inovações tecnológicas e gráficas que constituem a sua configuração. Se atentar a esses aspectos é 

entender que determinadas linguagens configuradas pelos suportes impressos são construídas a 

partir de intencionalidades: o tamanho das letras, o uso de imagens, de fotos, a apresentação dos 

textos, o que se coloca na primeira página etc. Ademais, os próprios temas que são escolhidos não 

se dissociam dos públicos que o periódico pretende atingir.  

Não se pode deixar de pensar no forte movimento de inserção da imprensa periódica no 

jornalismo cultural no Brasil do século XX, em que se dá espaço ao crítico profissional e 

informativo, que, segundo o jornalista Daniel Piza (2004), “não só analisa as obras importantes a 

cada lançamento, mas também reflete sobre a cena literária e cultural” (PIZA, 2004, p.32).  

Pode-se dizer, ainda, que a partir de 1950, a imprensa jornalística enfrenta novas 

mudanças, com investimento em inovações técnicas, gráficas e editoriais, tendo o aparecimento 

de novos semanários, os suplementos literários em quase todos os jornais diários (ABREU, 1996, 

p.18). Dessa maneira, o caderno de cultura do jornal O Estado de S. Paulo tem sua primeira 

configuração como Suplemento Literário (1956-1974), idealizado por Antonio Candido e 

comandado por Décio de Almeida Prado. 231Em 1975, este cede o espaço para o Suplemento do 

                                                   
231Antonio Candido de Mello e Souza foi sociólogo, crítico literário e professor da Faculdade de Filosofia, 

Letras e Ciências Humanas da USP de 1942 à 1992. Foi autor de obras consagradas, dentre elas a que intitulou 

de “Formação da Literatura Brasileira” (1959). Já, Décio de Almeida Prado foi um ensaísta e grande crítico 

teatral. Tanto ele quanto Antonio Candido, e outros intelectuais que contribuam para o Suplemento num primeiro 

momento, escreviam já na década anterior para a revista Clima (1941-1944), revista acadêmica fundada por eles, 

alunos da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo. A revista Clima foi um passo 

fundamental para a idealização do Suplemento Literário em 1956. Vale aqui, destacar os estudos de Heloísa 

Pontes sobre o grupo de intelectuais da revista Clima, a saber seu livro “Destinos mistos: os críticos do Grupo 

Clima em São Paulo, 1940-68” (1998), e os de Elizabeth Lorenzotti sobre o Suplemento Literário, no livro 
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Centenário, com edições comemorativas dos cem anos do jornal O Estado de S. Paulo. No fim de 

suas edições comemorativas, o Suplemento centenarista não volta a ser Literário, e sim Cultural.  

É em sua configuração como Suplemento de cultura que as reflexões são aqui propostas. 

Em outubro de 1976 foi publicado o primeiro número do Suplemento Cultural do Estado de S. 

Paulo. O editor-chefe Nilo Scalzo evidencia as intencionalidades do Suplemento:  

Se é verdade que a divulgação da ciência constitui ainda hoje capítulo controvertido 

dentro da programação dos veículos de comunicação, por não se definir o caminho a 

tomar - o da vulgarização simplificadora ou o do rigor e preciso esotéricos dos 

especialistas - menos o fato de que o desafio por si só passa a ser motivação 

estimulante para o próprio cientista, que tem dessa maneira a possibilidade de tentar 

expor aos leitores, em linguagem acessível, os resultados de seu trabalho 

especializado, sem trair seus objetivos. O fato mesmo de achar-se a ciência a cada 

dia mais integrada à existência do homem constitui razão suficiente para que se faça 

chegar as informações e o debate sobre suas conquistas a número crescente de 

pessoas, que por sua vez, só podem usufruir realmente dos benefícios desse 

conhecimento se não se restringirem ao papel de meros receptores passivos, 

deglutidores de mensagens facilmente digeríveis. (Texto do Editorial. Suplemento 

Cultural, edição nº01,  17 de out. 1976, página 2.) 

Tendo publicações divididas em grandes áreas: letras; artes; ciências humanas, ciências 

exatas e tecnologia; ciências naturais; sabe-se que o problema da vulgarização que permeia a 

divulgação científica é visto de formas distintas conforme as disciplinas e as áreas de 

conhecimento. O que parece ser o desafio do Suplemento Cultural, segundo Scalzo no texto de 

apresentação, é que os especialistas dessas diferentes áreas, falem aos não-especializados, sem 

que isso acarrete na vulgarização ou perda do rigor científico do conhecimento. 

Cabe aqui ressaltar a dificuldades de uma análise inicial, proposta nesse artigo, para 

mapear todas as formas de divulgação de história pelos historiadores e historiadoras no 

Suplemento. O que se sugere aqui, é evidenciar a efetiva presença desses profissionais e de alguns 

temas propostos por eles no semanário. Isso requer considerar as possibilidades de produção e 

divulgação do conhecimento e,além disso, da própria concepção de história mobilizada pelos 

historiadores no período.  

Embora os primeiros anos do regime ainda tenham contado com o apoio da grande 

imprensa jornalística liberal, já no começo do governo de Castelo Branco (1964-1967), a 

aproximação entre eles fora estremecida. Até o final de 1960 a imprensa permanece entre o apoio 

e certa oposição ao regime. Segundo o historiador Marcos Napolitano “não se pode dizer que 

estivesse plenamente identificada com os militares no poder, mas por outro lado, não poderia 

retirar seu apoio ao regime, (...) não só pela coerção autoritária, mas porque, inegavelmente, os 

                                                                                                                                                               
“Suplemento Literário: que falta ele faz!: 1956-1974: do artístico ao jornalístico, vida e morte de um caderno 

cultural” (2007). 
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militares atendiam parte de seus interesses.” (NAPOLITANO, 2006, p.152). Isso porque em 1968 

houve uma retomada dos avanços econômicos, com grandes investimentos nos vários segmentos 

da elite, nas instituições de pesquisa e no ensino superior. O sociólogo Simon Schwartzman 

(2001) ressalta que nesse contexto o ensino superior passou por uma profunda reorganização e 

entrou numa década de rápida expansão, em que vários órgãos foram criados, tendo aumento de 

investimento na ciência e tecnologia, resultando na expansão de ensino, da graduação e programas 

de pós-graduação. 

No caso dos (as) historiadores (as), a historiadora Marieta de Moraes Ferreira (2013) 

afirma que antes da década de 1970 a formação em História era muito mais voltava para o ensino. 

Porém, a criação de programas de pós-graduação no começo da década, formou centenas de 

mestres e doutores que com o incentivo exercem tanto a profissão de professor(a) quanto a de 

pesquisador (a). 

É preciso ressaltar que o acordo MEC-USAID assinado entre Brasil e Estados Unidos em 

1966 afetou diretamente essas reformulações. Em nome da “inovação”, o acordo reorganizara as 

disciplinas, as áreas científicas e as grades curriculares, ocasionando a desqualificação 

profissional e do ensino. A filósofa Marilena Chauí (1978) afirma que a transformação da 

estrutura escolar pretendia seguir um modelo organizacional das empresas, o que, nas palavras de 

Chauí, “facilita sobremaneira o controle institucional do ensino”. (CHAUÍ, 1978, p.150). 

A partir de 1971 então, as reformas nas Universidades brasileiras pouco a pouco 

modificam o cenário do ensino superior, bem como o da pesquisa historiográfica no Brasil. 

Contudo, como bem demonstrado pelo levantamento da historiografia no Brasil, de Carlos Fico e 

Rodrigo Polito (1992), é a partir da década de 1980 que esses cursos de pós-graduação se 

consolidaram efetivamente.   

As publicações dos historiadores e historiadores do Suplemento Cultural até o recorte da 

década de 1980 permeiam diversos temas dos estudos históricos colocados sob o escrutínio dos 

historiadores e historiadoras. Destaca-se nisso, questões sobre as possibilidades e limites 

enfrentados pela comunidade historiadora no Brasil entre a década de 1970 e 1980. Como já 

mencionado, as reformulações das Universidades brasileiras, bem como o trato do Estado com o 

ensino e a pesquisa, influíram certamente para se pensar as ciências, e mais precisamente a 

História. No Suplemento, é possível de observar aspectos que envolvem essas questões. Vale 

ressaltar algumas delas.  

Em primeiro lugar, esses historiadores e historiadoras estão inseridos em certa lógica 

interdisciplinar, no sentido em que escrevem sobre assuntos que não são classificados pelo 

Suplemento como das Ciências Humanas, ou até mesmo de História. Isso porque o Suplemento 

Cultural (1976-1980), como já foi dito, é dividido em grandes áreas de conhecimento, e podemos 
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encontrar publicações de historiadores de formação escrevendo na coluna de “Artes” ou “Letras”. 

É possível que isso se dê pelo fato de que muitos deles eram também professores de cadeiras de 

outros cursos além da História, assim como professores formados em outras áreas também 

ocupavam cadeiras nos cursos de História, grande exemplo, a Faculdade de Filosofia Ciências e 

Letras da Universidade de São Paulo. Considero essa questão, pois esse trabalho não se voltou às 

publicações fora do eixo “Ciências Humanas” do Suplemento, pois seria inviável dar conta de um 

recorte de tamanha complexidade. 

Em um segundo momento, é preciso mapear essa comunidade historiadora que escreve 

para o Suplemento de cultura, pois entende-se que historiador ou historiadora é então 

compreendido como sujeito histórico, que constrói subjetividades e se insere em uma determinada 

temporalidade, logo, sua pesquisa será movida pelos problemas atuais que envolvem seu ofício.  

A noção de campo do sociólogo Pierre Bourdieu (2004)é aqui pensada no sentido de não 

bastar somente compreender os elementos narrativos dos textos ou de pensar nas condições 

sociais em que estes foram produzidos, mas sim de pensar no lugar de um “universo 

intermediário”entre os dois, que seria então o campo em que “estão inseridos os agentes e as 

instituições que produzem, ou difundem a arte, a literatura ou a ciência” (BOURDIEU, 2004, 

p.20). A partir de outra perspectiva, as narrativas históricas produzidas por estes seguem regras da 

“instituição histórica” do qual fazem parte. Em diálogo com Michel de Certeau, o historiador 

Roger Chartier afirma que cada “instituição histórica impõe à história não apenas objetos 

próprios, mas também modalidades do trabalho intelectual, formas de escritura, técnicas de prova 

e de persuasão” (CHARTIER, 2016, p.18). Ou seja, os temas escolhidos e os métodos utilizados 

para a pesquisa e para a construção da narrativa dependem dos vínculos institucionais que os 

intelectuais possuem. 

Aplicando essas reflexões para a análise do Suplemento, é possível perceber que as 

publicações dos historiadores e historiadoras possuem normas específicas que intervém na 

produção e divulgação do trabalho dos intelectuais. Primeiro que a grande imprensa, sobretudo O 

Estado de S. Paulo, possui vínculos de longa data com as comunidades científicas e universitárias, 

a saber a própria participação dos dirigentes Mesquitas na criação da Universidade de São Paulo. 

Sendo assim, nota-se uma forte presença de historiadores e historiadoras ligadas a essa 

universidade – talvez o número mais expressivo de contribuição no Suplemento seja oriundo da 

USP – como Maria Beatriz Nizza da Silva, Roque Spencer Maciel de Barros e Carlos Guilherme 

Motaalém de grande presença de José Roberto Amaral da Lapa da Unicamp e Francisco Iglésias 
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da UFMG232. Será possível, dentre tantas outras, destacar alguns exemplos conforme os 

problemas propostos nessa pesquisa.  

É muito comum encontrar publicações que privilegiam o período colonial da história do 

Brasil, Heloisa Liberalli Bellotto, por exemplo, em seus ensaios historiográficos escreve 

sobretudo sobre temas relacionados ao Brasil Colônia, como é o caso do ensaio intitulado “A 

capitania de São Paulo e a política colonial de D. João V” (10 dez.1978, edição nº 110,p.13-

14).Uma segunda questão, se dá pelo pode-se dizer ainda que com pequenas mudanças, os temas 

propostos em seus textos privilegiam sobretudo o período do Brasil Colonial.   

Vale aqui ressaltar a articulação das narrativas dos(as) historiadores(as) com os debates de 

intelectuais franceses, sobretudo aos programas dos Annales. Sobre isso, é certo que as missões 

francesas - que fazem parte das relações entre Brasil e França desde o século XIX - no século XX 

desempenharam grande importância para a construção da influência francesa para a historiografia 

brasileira.  As reformas educacionais propostas pelo primeiro governo de Getúlio Vargas em 

1930, despertou mais uma vez o interesse de instituições francesas em estabelecer modelos no 

Brasil. Segundo Marieta Ferreira de Moraes (1999), em 1933 várias correspondências foram 

trocadas entre França e Brasil, sendo promovida peloInstitut Franco–Brésilien de Haute Culture 

uma série de conferências do professores da Sorbonne, demonstrando a necessidade da França em 

garantir seu terreno, visto que outros países como os Estados Unidos e Itália também formularam 

orientações educacionais que estavam sendo debatidas na época. (FERREIRA, 1999, p.07). 

Porém, no contexto da ditadura militar o estabelecimento dos intelectuais franceses no Brasil é 

dificultado entre 1964 e 1968,por conta do fechamento ao pensamento crítico, em que muitos 

professores brasileiros foram exilados, encontrando no exterior, como nas instituições francesas, 

uma alternativa para continuar exercendo a profissão.  

Mais atenção se dá ao debate sobre “crise de paradigmas” desde a década de 1970, 

sobretudo na França com a Nova História. No Brasil, embora a Nova História francesa só comece 

a se popularizar após 1980, inquietações sobre o ofício de historiador, se a História é uma ciência 

ou não, ou as formas de escrever a história e de construir uma historiografia brasileira surgem 

para historiadores e historiadoras brasileiras. Grande exemplo dessa questão é a própria 

preocupação com a delimitação do campo de estudos da historiografia - em suas formas de 

escrever e pensar a história - e do movimento entre o presente e o passado nos debates 

historiográficos. O texto do historiador José Roberto do Amaral Lapa intitulado “A historiografia 

                                                   
232Haviam historiadores e historiadoras de outras universidades, alguns inclusive convidados de universidades 

de outros países, mas como a proposta aqui apresentada é parte de uma pesquisa em andamento, se privilegiou 

destacar e aprofundar alguns em detrimento de outros, para que se possa observar resultados parciais dessa 

pesquisa.  
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revisitada”(Suplemento Cultural do Jornal O Estado de S. Paulo, 14 nov. 1976, edição nº 05, p. 

07)comenta a reedição das obras dos autores João Capistrano de Abreu, Euclides da Cunha e João 

Francisco Lisboade forma a refletir sobre o potencial diálogo com a historiografia contemporânea, 

e criticar o interesse, depois de trinta anos, em reeditar as obras desses três autores. 

Assim, o relançamento hoje, por mais de uma editora, depois de tão 

prolongado hiato, de autores como João Capistrano de Abreu, Euclides da Cunha e 

João Francisco Lisboa – três monstros sagrados da historiografia brasileira – 

reclama uma reflexão sobre o que significou sua a obra e o que pode vir a significar 

para o pensamento brasileiro no momento atual. (LAPA, Suplemento Cultura do 

Jornal O Estado de S. Paulo, 14 nov. 1976, edição nº 05, p. 07) 

Destaca-se no texto, a problemática do lugar assumido por esses intelectuais na 

historiografia brasileira em seu tempo presente, ressurgidos pelas novas edições, a refletir sobre as 

distintas concepções historiográficas entre essa geração e os novos pesquisadores de história em 

formação. Assim, é evidenciado por Lapa uma transição na historiografia brasileira, sobretudo 

pela crescente atenção dos historiadores e historiadoras para uma um período mais recente da 

história do Brasil, – a saber o período republicano – em detrimento ao período colonial. 

Outro exemplo é o texto da historiadora Maria Beatriz Nizza da Silva intitulado “Pensar a 

história” (Suplemento Cultural do Jornal O Estado de S. Paulo, 23 jul. 1978, edição nº 91, p.07-

08.) em que a historiadora se pergunta “o que é, precisamente, pensar a história?”. A historiadora 

lança a problemática para a meta-história, sobre a história que pensa sobre ela mesma, nos novos 

debates colocados sobre cientificidade da história, da divulgação científica, etc. Segundo Maria 

Beatriz Nizza da Silva “para cada disciplina, dois aspectos importantes a considerar: por um lado 

as suas formas de institucionalização numa dada sociedade e por outro a delimitação do seu 

campo de investigação”.  

É certo que, em relação às ciências históricas, se torna por vezes mais difícil do que 

em relação às demais ciências separar o especialista do leigo, dado que todo mundo 

se considera apto a escrever história, mesmo sem um aprendizado profissionalizante: 

o sociólogo escreve história, o jornalista escreve história, o literato escreve história 

(...) Mas, de qualquer modo, para a metaistória é fundamental isolar a produção 

histórica dirigida aos especialistas daquela outra que se destina a um público 

heterogêneo. Produção científica não se confunde com divulgação científica.(DA 

SILVA, Suplemento Cultural do Jornal O Estado de S. Paulo, 23 jul. 1978, edição nº 

91, p. 07-08.) 

Um último ponto que diz respeito ao pensamento historiográfico nas publicações de 

historiadores e historiadoras no Suplemento de cultura deve ser destacado. Diz respeito a presença 

crescente dos brazilianistsnos estudos de Ciências Sociais e da História do Brasil na década de 

1970. Segundo Carrijo(2007): 
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Em 1970, a presença dos brasilianistas em maior número no mercado editorial 

principiou as reflexões da academia e de alguns meios de comunicação acerca do 

caráter de suas atuações. A ditadura militar e a repressão à intelectualidade local, as 

diferenças institucionais, ou mesmo, teóricas entre a academia brasileira e a norte 

americana, trouxeram à tona, por parte dos brasileiros, olhares diversos sobre os 

brasilianistas: de um lado as análises enfatizaram, muitas vezes com dom de 

denúncia, a relação entre pesquisadores e o desenvolvimento do capitalismo, 

enquadrando-os como verdadeiros agentes do imperialismo norte-americano – visão 

que desqualificou os estudos e responsabilizou os brasilianistas por pesquisas 

utilizadas para uma melhor implantação da política de dominação norte-americana; 

de outro, uma postura que se manteve atenta à relação financiamento acadêmico e 

interesse político, ao mesmo tempo em que se buscou aprofundar a análise de outros 

elementos dessa produção, observando, por exemplo, as especificidades do código 

historiográfico norte americano ou então os brasilianistas como portadores de uma 

estrutura institucional extremamente diversa da brasileira – rejeitando, em alguns 

casos, uma depreciação generalizada das obras dos norte-americanos. (CARRIJO, 

2007, p. 09-10) 

Essas questões, sobretudo em relação aos arquivos e documentos, que os brasilianistas 

eram privilegiados no acesso aparecem nos textos dos Suplemento de Cultura. Em 1973, ainda 

quando o espaço no jornal era do Suplemento Literário¸Carlos Guilherme Mota escreve um texto 

intitulado “A independência dos historiadores” (Suplemento Literário do jornal OEstado de S. 

Paulo, 25 fev. 1973, edição nº 813, p. 04) em que critica o cenário atual da historiografia 

brasileira: 

(...) Ainda recentemente O Estado de S. Paulo indicava que, relativamente à 

frequência de pesquisadores no Arquivo Nacional, a proporção era de três 

estrangeiros para um brasileiro. Não se deve com isso evidentemente, pugnar por 

uma linha xenofobista, mas constatar que o amparo dado por nossas instituições 

oficiais, universidades, sobretudo à pesquisa histórica é muito parco, quando não 

inexistente... Até quando deveremos esperar que as informações sobre nosso 

passado venham do Exterior, elaboradas por historiadores que, às vezes, e por 

motivos pouco claros, têm maior acesso às fontes oficiais que um brasileiro? Do 

mais, os limites das liberdades acadêmicas vão se tornando cada vez mais estreitos: 

no plano da historiografia, podem-se mencionar as contribuições de eminentes ex-

professores do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraíba, etc. conhecedores em 

profundidade da realidade brasileira, hoje contratados por Universidades como Yale, 

Columbia, Toronto, Londres, Paris. É quando à reflexão do historiador sobre a 

independência se confunde com a independência do historiador.  

Uma última observação. Esboça-se nos dias que correm amplo movimento para 

resguardar a “memória nacional”. O historiador atento não pode deixar de se 

inquietar com os limites que vão sendo impostos ao seu ofício: no plano do ensino, a 

dissolução dos estudos históricos numa disciplina denominada “estudos sociais”; no 

plano da pesquisa, a verificação de que a produção mais expressiva não vem do 

setor nacional, no plano das comemorações, notáveis ausências, sobretudo se se 

atentar que os atuais líderes mulatos e negros de Angola, Guiné e Moçambique 

(Agostinho Neto, Américo Boavida, Mario de Andrade, Marcelino Santos, 

SamoraMachel, Eduardo Mondlane, etc.) talvez sejam os correspondentes para a 

África no longo processo de descolonização portuguesa, dos nossos alfaiates 

mulatos baianos de 1798; de Tiradentes, dos insurretos negros de Vila Rica de 1820, 

dos patriotas nordestinos de 1813 e 1824.”(MOTA, Suplemento Literário do jornal 

OEstado de S. Paulo, 25 fev. 1973, edição nº 813, p.04) 

Além de elucidar as inquietações sobre as produções estrangeiras sobre a realidade 

brasileira, Mota também critica um certo comodismo dos historiadores e historiadoras brasileiras, 
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embebidos ainda de uma concepção pouco crítica e muito comemorativa da história do Brasil, 

como citado no trecho a cima, da independência de 1922. Ao final do texto, é perceptível também 

a crítica a forma eurocêntrica de tratar importantes eventos históricos brasileiros.  

Nos anos que se seguiram da década de 1970, os historiadores e historiadoras brasileiras 

começaram a se preocupar com essas lacunas na historiografia que estavam sendo preenchidas 

pelos brasilianistas. Se começa a pensar em períodos mais recentes da história do Brasil, como o 

republicanismo, além de temas específicos que surgiam das problemáticas do tempo presente, 

como a questão do militarismo e da presença das forças armadas na cena política.  

É o caso do texto de Jeanne Berrance de Castro intitulado “Breves observações sobre a 

história militar" (Suplemento Cultural do jornal OEstado de S. Paulo, 10 jul.1977, edição nº 39, p. 

05): 

(...) Em uma faixa de tempo próxima, poucos são os estudos a respeito do papel 

político e social do exército, realizados, em sua maioria, por pesquisadores 

estrangeiros. Dentre os brasilianistas podemos incluir um novo grupo, os 

“militaristas”. Estudos históricos comparativos têm sido utilizados com claros 

objetivos políticos pragmáticos, determinando o aparecimento de obras sobre o 

“militarismo” brasileiro, sobretudo àqueles referentes às últimas décadas. Quanto 

aos pesquisadores nacionais, há um certo desinteresse dentro da área das ciências 

humanas. Em sua maioria, são especialistas em política, sociologia e, raramente, 

historiadores. Cronologicamente, centraram suas pesquisas no período republicano 

mais recente. (BERRANCE DE CASTRO, Suplemento Cultural do jornal OEstado 

de S. Paulo, 10 jul.1977, edição nº 39, p. 05) 

Berrance de Castro denuncia em seu texto a pouca, ou ausência de estudos e pesquisas 

sobre a história militar no Brasil. Desde a década de 1960, e mais fortemente depois de 1970, 

houve no Brasil determinada “crise interdisciplinar” dentro das Ciências Humanas, sobretudo nas 

relações estabelecidas entre a História e a Ciências Sociais e Políticas. Segundo a historiadora 

Angela de Castro Gomes (1996), é possível elucidar “o descompasso desde os anos 50, entre a 

produção intelectual na área de história e na área das ciências sociais/política, em que a primeira 

fica nitidamente em desvantagem de autores e obras que busquem interpretar o país”. (GOMES, 

1996, p. 05). Daí a crescente preocupação, inclusive, de estudos voltados à uma renovação da 

História Política, encaminhada desde o início da década de 1970, em que inicia a busca de uma 

resposta à “crise de paradigmas” e aos problemas interdisciplinares das Ciências Humanas. Ainda 

segundo Angela de Castro Gomes, essa crise desencadeia reflexões “sobre a natureza e a 

especificidade do trabalho historiográfico, (...) destacando-se os temas do estatuto da “nova” 

história política; da incorporação do tempo presente à história; e das relações política-cultura nas 

sociedades contemporâneas”. (GOMES, 1996, p. 08-09)”.  

Todas essas questões se encontram, de uma forma ou outra, presentes nos textos 

publicados pelos historiadores e historiadora no Suplemento de cultura. Até mesmo aqueles 
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voltados a períodos mais recuados da História, acabam inserindo discussões renovadas que 

surgem do tempo presente, como a recusa de documentos oficiais e o interesse em documentos do 

cotidiano, bem como as pessoas comuns, e até mesmo as ditas minorias políticas, a saber, a 

inserção de pesquisas sobre relações de gênero, história das mulheres, dos negros e da escravidão 

no Brasil. Vale lembrar que essas discussões eram deixadas para outras disciplinas, sendo que a 

História começou a expressar números em pesquisa sobre essa temática somente nas três últimas 

décadas do século XX. Justificada, em grande medida, pela experiência ditatorial do governo pós-

1964, é que historiadores e historiadoras buscaram repensar essas questões.  

As considerações da proposta desse trabalho, são certamente iniciais, e não finais. Como 

já mencionado, as reflexões feitas referenciam resultados parciais de uma pesquisa ainda em 

andamento. A tentativa aqui, foi apresentar algumas considerações sobre publicações no 

Suplemento, privilegiando a análise para as publicações de historiadores e historiadores de 

formação. Outras publicações no Suplemento seriam possíveis de outras perguntas. Com essas 

que foram apresentadas, se buscou refletir sobre o pensamento historiográficos de historiadores e 

historiadoras entre a década de 1970 e 1980, período em que há as reformulações no ensino e na 

pesquisa pelo governo ditatorial brasileiro, bem como a própria crise que assola as Ciências 

Humanas, e mais precisamente, a História a nível internacional. Muitas perguntas ficarão para 

trabalhos futuros, e muitas outras possibilidades serão possíveis que minha pesquisa ou de outro 

historiador ou historiadora construa ao se debruçar sobre o Suplemento de cultura. 
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RESUMO: A presente pesquisa visa discorrer acerca das memórias do ex-detento Milton Marques 

Viana sobre a sua passagem pela Casa de Detenção de São Paulo, conhecida como Carandiru que foi 

palco de um massacre no ano de 1992 e que vitimou cerca de 111 pessoas. Tais memórias estão 

presentes na narrativa que compõe o livro Pavilhão 9: paixão e morte no Carandiru, edição de 2003. 

Milton Marques Viana foi testemunha ocular do massacre e relatou suas vivências não apenas desse 

episódio, mas de muitos outros para o escritor e ex-detento Hosmany Ramos, autor do livro, este que é 

usado como fonte principal para a pesquisa. A pesquisa se justifica na medida em que o referido autor 

deu voz para alguém que normalmente é invisibilizado pela sociedade, e a obra pretende esclarecer os 

fatos, e proporcionar ao leitor uma “visão” do ambiente prisional, com personagens de carne e osso, 

não havendo preocupação com a cronologia dos fatos, sendo possível identificar que vários resgates 

foram realizados pela memória de Milton Marques, dessa forma a memória conservaria as 

informações desse tempo na vida das pessoas, informações essas que já ficaram no 

passado.Objetivando utilizar essa literatura para identificar o cotidiano do sistema carcerário e as 

misérias enfrentadas por essas pessoas, a partir de uma construção narrativa e biográfica. A 

metodologia adota foi a pesquisa e análise bibliográfica, e o referencial teórico que será utilizado é o 

historiador Hayden White que se debruçou em discorrer acerca da história como uma narrativa e como 

um conhecimento autônomo. Sendo assim, os relatos que se encontram no livro foram montados de 

forma a demonstrar uma coerência ou leitor, podendo até ser concebido como diversas crônicas 

compiladas dentro do livro Pavilhão 9. 

Palavras-chave: Carandiru; Narrativa; Memórias. 

 

ABSTRACT: This research aims to discuss the memoirs of former detainee Milton Marques Viana 

about his visit to the São Paulo detention house, known as Carandiru, which was the scene of a 

massacre in 1992 and that killed about 111 people. These memories are present in the narrative that 

makes up the book Pavilion 9: Passion and Death in Carandiru, 2003 edition. Milton Marques Viana 

was an eyewitness to the massacre and reported his experiences not only of this episode but of many 

others for the writer and ex- Arrested Hosmany Ramos, author of the book, which is used as the main 

source for research. The research is justified insofar as the author gave a voice to someone who is 

normally invisible by society, and the work aims to clarify the facts, and provide the reader with a 

"vision" of the prison environment, with flesh and blood characters, not there being concern about the 

chronology of the facts, and it is possible to identify that several rescues were performed by the 

memory of Milton Marques, in such a way that the memory would keep the information of that time in 

the lives of the people, information that has already been in the past. Aiming to use this literature to 
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identify the daily life of the prison system and the miseries faced by these people, based on a narrative 

and biographical construction. The methodology adopted was the research and bibliographical 

analysis, and the theoretical reference that will be used is the historian Hayden White who has been 

focused on discussing history as a narrative and as an autonomous knowledge. Thus, the accounts 

found in the book were assembled in order to demonstrate a coherence or reader, and could even be 

conceived as several chronicles compiled within the book Pavilion 9. 

 

Keywords: Carandiru; Narrative; Memories. 

 
Ratatatá! Sangue jorra como água 

Do ouvido, da boca e nariz 

O Senhor é meu pastor 

Perdoe o que seu filho fez 

Morreu de bruços no salmo 23 

sem padre, sem repórter 

sem arma, sem socorro [...] 

(RACIONAIS MC) 

INTRODUÇÃO 

A análise que se seguirá a seguir busca discorrer acerca das memórias do ex-detento 

Milton Marques Viana contadas pelo também ex-detento e escritos Hosmany Ramos, mais 

especificamente sobre o último texto do livro, intitulado Pavilhão Nove, sendo este o pavilhão em 

que ocorreu uma das maiores tragédias do sistema prisional brasileiro em outubro de 1992. Foi no 

pavilhão 9 que morreram 111 presos, outros tantos ficaram feridos e entre os feridos Milton 

Marques, ele que testemunhou todo o evento e conseguiu sobreviver. 

Em 1995 Milton foi transferido do Carandiru para a Penitenciária de Avaré, local em que 

conheceu Hosmany Ramos, este que conseguiu explorar as memórias de Milton e a partir delas 

escrever um livro, que termina contando a versão de Milton Marques. 

A obra Pavilhão 9 será analisada a partir dos conceitos sobre a história como uma 

narrativa do historiador Hayden White, além de também estabelecer algumas relações com outros 

autores acerca da narrativa e da memória. 

O objetivo do presente artigo visa utilizar a literatura para identificar as misérias 

enfrentadas por essas pessoas, a partir de uma construção narrativa e biográfica, e mais 

especificamente a violência exercida pelo aparato policial que resultou no massacre do Carandiru. 

A pesquisa se justifica na medida em que o referido autor deu voz para alguém que é 

invisibilizado pela sociedade, delegando para outra pessoa a tarefa de contar o ocorrido naquele 2 

de outubro de 1992. A obra pretende esclarecer os fatos, e proporcionar ao leitor uma “visão” do 

ambiente prisional, com personagens de carne e osso, sendo possível identificar que vários 

resgates foram realizados pela memória de Milton Marques, dessa forma a memória conservaria 

as informações desse tempo na vida das pessoas, informações essas que já ficaram no passado, 
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porém, sendo um instrumento importante para escrever sobre a contemporaneidade, sobre os 

acontecimentos históricos do século XX. 

 

CARANDIRU: PAVILHÃO NOVE, HISTÓRIA, NARRATIVA E MEMÓRIAS  

Antes de nos debruçarmos em analisar a obra Pavilhão 9: vida e morte no Carandiru é 

essencial discorrer acerca do espaço e das subjetividades abrigadas por este espaço prisional. A 

penitenciária estava localizada na zona norte da capital São Paulo, construído em 1920 e foi 

considerado o maior presídio da América Latina. Haviam nove pavilhões no ano de 1992, cada 

pavilhão contava com cinco andares. 

O massacre ocorreu no Pavilhão 9, que dá título ao livro de Hosmany Ramos, ele foi 

construído em 1960 e o último a ser entregue, era o pavilhão que abrigava os presos réus 

primários, com idade entre 18 e 25 anos e considerados perigosos. Tal pavilhão foi reformado 

após o massacre de 1992, e a Casa de Detenção foi parcialmente demolida em 2002 no Governo 

de Geraldo Alckmin, e o que restou do complexo foi transformado em um centro de cultura e 

tecnologia. 

No que se refere ao Massacre do Carandiru, que ocorreu no dia 2 de outubro de 1992, 

este foi um dos episódios de maior repercussão e vítimas do sistema prisional brasileiro, foram 

111 presos mortos, isso em números divulgados pela imprensa. Entretanto, no livro, Milton 

Marques contesta esses números e comenta que “os bochichos davam conta de que o número de 

mortos era 168, e mais 400 feridos.” (RAMOS, 2003, p. 267 

O livro fonte Pavilhão 9 : Paixão e Morte no Carandiru, do médico e ex-presidiário 

Hosmany Ramos, narra as histórias de Milton Marques, este transferido em 1995 para a 

Penitenciária de Avaré, presídio em que estava Hosmany Ramos, este que ouviu a versão de 

Milton Marques sobre a tragédia e tantas outras histórias que foram resgatas pela sua memória, 

sendo um capítulo do livro destinado a contar o massacre e sendo este o último capítulo do livro 

tem a simbologia de fechar um ciclo, em ser o último episódio da Casa de Detenção de São Paulo. 

O livro escrito por Hosmany Ramos, conta com prefácio e 24 histórias narradas por 

Milton Marques Viana referente ao período em que cumpriu pena na Casa de Detenção de São 

Paulo, Carandiru, histórias essas presenciadas por ele, que esteve presente no dia 02 de outubro de 

1995, dia do massacre, e que conseguiu sobreviver para contar.Os relatos de Marques são 

importantes na medida em que retratam e a vida dos considerados “mortos-vivos” pela sociedade, 

invisibilizados, e calados, eles passam dias, meses e anos em espaços carregados de miséria e de 

ócio, atrás de muros e grades esperando “a liberdade cantar”. 
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Antes de adentrar as análises referente ao último capítulo do livro, Pavilhão Nove, é 

importante questionar o porquê de Milton ter delegado para outra pessoa a tarefa de contar ao 

mundo suas experiências e vivências dentro da Casa de Detenção de São Paulo, por que escolher 

outra pessoa para falar, para dar voz para esse contingente de pessoas encarceradas que são 

esquecidas e ignoradas por alguns setores da sociedade. Teria a narrativa mais credibilidade se 

contada por outra pessoa, por alguém que mesmo sendo um ex-detento possui 

titulação/graduação? Não há como responder de pronto esta questão sem que pareça especulação, 

mas é importante pensar nisso. 

Desta forma, o livro se apresenta como uma narrativa dura e crua do sistema prisional, 

uma narrativa de um fato histórico e sanguento na história recente do Brasil, numa perspectiva de 

da história vista de baixo, visando “explorar as experiências históricas daqueles homens e 

mulheres, cuja existência é tão frequentemente ignorada, tacitamente aceita ou mencionada 

apenas de passagem [...].” (SHARPE, 1992, P. 41). Sendo um livro que conta as experiência e 

vivências de uma pessoa frequentemente ignorada, mas que foi testemunha de um fato violento e 

sangrento e colocada numa narrativa histórica. 

De acordo com Carla Sena Leite,  

Viver no Carandiru e conhecer os homens encarcerados já seriam temas suficientes 

para inúmeras histórias de vida. A tragédia do Massacre jogou ainda mais luz em 

cima dessas vozes naturalmente silenciadas pelo sistema de detenção. O silêncio 

pesado que se abateu após a chacina, a busca pela verdade dos fatos, as lembranças 

daquelas horas que antecederam o Massacre e o horror de ter passado por aqueles 

momentos estimularam inúmeros relatos sobre a tragédia. (LEITE, 2004, p.151) 

Para o historiador Hayden White, a História pode ser encaixada como uma narrativa 

histórica que possui gêneros e tropos, não sendo a história nem uma ciência e nem uma arte, 

ficando entre os dois conceitos, trazendo um conhecimento autônomo. Dessa forma há uma 

identificação da escrita histórica com os componentes estruturais da literatura.Hayden White 

auxiliaráa na compreensão dos componentes estruturais de uma obra composta por memórias de 

um ex-detento do Carandiru. Essas memórias são relatos que visam tornar o mundo dentro da 

prisão menos fantasioso e mais próximo da realidade para aqueles que pouco ou nada sabe sobre o 

sistema prisional. 

No que tange as memórias, essas seriam, portanto, “contos” (que visam montar de forma 

coerente os fatos ocorridos, porém de forma crua, “representam processos de seleção e arranjo de 

dados extraídos do registro histórico não processado no interesse de tornar esse registro, mas 

compreensível para um público de determinado tipo.”(WHITE, 1995, p. 21) 

Ainda, sobre a memória, François Hartog no livro Regimes de Historicidade, faz algumas 

considerações acerca do uso da memória pela historiografia, em que os historiadores, e neste caso 
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o escritor Hosmany Ramos, precisam da memória para escrever sobre a contemporaneidade, 

sendo está um instrumento importante para a escrita de acontecimentos históricos do século XX. 

Para Nora (2002, p. 27, apud HARTOG, 2015, p. 163), “a memória ‘não é mais o que se deve 

reter do passado para preparar o futuro que se quer; ela é o que faz com que o presente seja 

presente para si mesmo.’”Sendo importante também levar em consideração o lugar de 

memória,em que o lugar de Ramos e de Marques é o espaço penitenciário, formando uma 

narrativa sobre acontecimentos que marcam a vida das pessoas confinadas em tais espaços “o 

historiador (escritor) parte dos lugares para reencontrar os ‘discursos’, dos quais foram os 

suportes”. (HARTOG, 2015, p. 165) 

Esses discursos foram colocados em narrativa, e num enredo, que segundo Hayden White 

há quatro tipos de enredo: romanesco, sátira, tragédia e comédia.Havendo 24 histórias no livro, 

não é possível enquadra-lo em apenas um tipo de enredo, podendo ser encontrados todos eles 

nessa narrativa que se vale da memória para “acontecer”. Além disso é possível identificar certas 

ideologias nas narrativas, como a busca de justiça se não a dos “homens” que seja a “divina”. 

De acordo com François Furet (1985, p. 98), “ a história oscilará provavelmente sempre 

entre a arte da narrativa, a inteligência do conceito e o rigor das provas; mas se essas provas forem 

mais seguras, os conceitos mais explicitados, o conhecimento ganhará com isso e a arte da 

narrativa nada perderá.” Ou seja, a narrativa precisa de fontes que consigam contribuir para a 

construção da história, fontes que consigam aproximar o leitor do fato em si. 

Hosmany Ramos se apoia nas lembranças de Milton, em suas memórias, estimulando o 

narrador dos fatos a se lembrar do dia do massacre com detalhes não expostos em outros textos 

como o livro Estação Carandiru de Drauzio Varella. São os detalhes que ajudam a enriquecer a 

narrativa e construir um cenário na cabeça do leitor. Ele escreve como se as memórias fossem 

dele, se misturando ao narrador, autor e coautor, sendo todos esses personagens aos mesmo 

tempo. Segundo Milton Marques: 

Senti-me na obrigação de contar minha versão. Não para criticar o sistema, mas para 

alertar futuras gerações e prevenir novos massacres. Depois de insistentes súplicas, 

consegui dobrar o Hosmany. Ininterruptamente, durante trinta dias, ele trabalhou o 

texto, que li e aprovei. Fui testemunha ocular dos fatos e, após ler o manuscrito, 

constatei que as palavras nas mãos de um escritor voam. (RAMOS, 2003, p. 230) 

É possível observar que Milton Marques tinha a necessidade de contar suas histórias para 

alguém que pudesse dar forma a elas e divulga-las e que o objetivo seria não apenas de 

demonstrar os abusos que ocorrem no sistema prisional, mas de principalmente tentar evitar 

outros massacres como o ocorrido no Carandiru, alertando a população sobre essas pessoas que 
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estão lá, sofrendo todos os tipos de abusos e violências e que não há um tratamento que busque a 

recolocação dessa pessoa em sociedade. 

A voz de Milton é uma voz naturalmente silenciada pelo sistema, foi ouvida por Ramos, e 

o livro busca contar a verdade dos fatos daquele outubro de 1992, a verdade de Milton Marques 

sobre aquele dia colocada em narrativa, “uma estrutura verbal na forma de um discurso narrativo 

em prosa.” (WHITE, 1995, p. 11) 

White distingue alguns níveis de conceptualização na obra histórica: crônica, estória, 

elaboração do enredo, argumentação e implicações ideológicas, sendo formas quem representam 

“processos de seleção e arranjo de dados extraídos do registro histórico não processado no 

interesse de tornar esse registro mais compreensível para um público de determinado tipo.” 

(WHITE, 1995, p. 21)Para a Hayden White a estória seria uma organização da crônica, numa 

forma de arranjo dos eventos de um determinado fato devendo ter um começo, um meio e um fim, 

sendo assim, a obra Pavilhão 9 é um arranjo de crônicas, que se encerra com o evento mais 

atormentador que ocorreu nesse espaço prisional.As violências não foram apenas físicas e letais, 

elas também foram psicológicas e foram reveladas por Milton Marques na narrativa que segue 

demonstrando a arbitrariedade do contingente policial escalado para entrar na penitenciária (Gate, 

Coe, 2º Batalhão da PM, o 3º Batalhão de Choque com cães e a Rota), Milton Marques revela o 

seguinte: 

Aqui não há direito. Escutem. Nenhum direito. Quem foi grande esqueça-se disso. 

Aqui não há grandes. É tudo igual. Os que têm protetores ficam lá fora. Atenção. 

Vocês não vêm corrigir-se, estão ouvindo? Não vêm corrigir-se: vêm morrer! 

(RAMOS, 2003, p. 235) 

Além da liberdade, perdi também a condição de cidadão. ((RAMOS, 2003, p. 237) 

A galeria se transforma em gritos de medo e desespero. ((RAMOS, 2003, p. 249) 

O coturno atinge os genitais de Reginaldo. Dois pontapés, três, quatro... a sequência 

de chutes leva Reginaldo ao desmaio.  

Os demais imploram para não morrer. 

- Aproveita vagabundo! Corre e salva sua vida! 

- Por que o senhor me dá essa chance? 

- Quero treinar tiro móvel, manja? (RAMOS, 2003, p. 254) 

- Bala na boca deles! Confira se estão mortos! ((RAMOS, 2003, p.254) 

 

Ao final do massacre, de tudo que presenciou, após ter perdido seus companheiros de cela, 

Milton Marques reconhece que sobreviveu por um milagre, “ estava esfolado, ferido, massacrado, 

mas não estava morto. Eu era testemunha ocular do mais dantesco episódio da história prisional 

do mundo.” (RAMOS, 2003, p. 259) 

Hosmany Ramos conseguiu extrair um material rico através das memórias de Milton 

Marques, colheu suas memórias e as transformou em um livro, utilizou apenas essas memórias 

como subsidio, interessando apenas a versão de Milton Marques, diferentemente do feito por 

Drauzio Varella.  Para Bosi (1999, p. 88) “a narração é uma forma artesanal de comunicação. Ela 
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não visa a transmitir o em si do acontecido, ela o tece até atingir uma forma boa. Investe sobre o 

objeto e o transforma”. E ainda  

Pensar nos relatos como frutos de exercícios de memória revela a questão da vida e 

da morte.  A escrita visa garantir o prolongamento de uma vida e, quem sabe, sua 

posterior imortalidade. São sobreviventes de uma catástrofe que resgatam suas 

experiências e de seus companheiros. Mesmo para aqueles indivíduos que não estão 

mais aqui, a escrita permanece como forma irrefutável de registro. No caso de uma 

catástrofe como a do Carandiru, essa “permanência” da escrita, fruto de exercício de 

memória, vem revestida de um significado ainda mais nobre.  (LEITE, 2004, p. 155) 

O autor, Hosmany Ramos consegue dar seu próprio tom à narrativa, talvez por também ter 

feito parte de uma população marginalizada e esquecida, consegue sentir com mais veracidade o 

que escuta de Milton Marques, é possível identificar opiniões que ambos compartilham, 

principalmente no texto que relata o massacre, “talvez não acreditassem na recuperação do 

homem e considerassem a prisão como um local de expiação e punição”. (RAMOS, 2003,p. 

259)E ainda há afirmação de que “os presos vivem como gado, e a finalidade da pena é 

meramente punitiva, burlando a teoria positivista de que ‘a segurança social se alcança mais com 

o trabalho de recuperação do infrator do que com a punição’ ”.(RAMOS, 2003, p. 268) 

Há de também identificar como a história foi contada, como a narrativa se apresenta ao 

leitor e qual o tropo utilizado no capítulo Pavilhão 9. Para Hayden White essa é uma questão 

importante, pois cada tropo poderá dar ao leitor uma sensação diferente quanto a história que está 

sendo contada, “a elaboração de enredo é a via pela qual uma sequência de eventos modelados 

numa estória gradativamente se revela como sendo uma estória de um tipo determinado.” 

(WHITE, 1995, p. 23) E também, “a questão importante é que toda história, mesmo a mais 

‘sincrônica’ ou ‘estrutural’, há de ser posta em enredo de alguma maneira.” (WHITE, 1995, p. 23) 

É possível identificar no capítulo analisado do referido livro uma “estória romanesca”, em 

que a personagem principal e testemunha ocular dos eventos narrados fundamenta sua narrativa 

em um drama que pode libertá-lo, de acordo com Hayden White, “é um drama do triunfo do bem 

sobre o mal, da virtude sobre o vício, da luz sobre a treva, e da transcendência última do homem 

sobre o mundo em que foi aprisionado pela Queda.” (WHITE, 1995, p. 24) 

Dessa forma, Milton Marques teria vencido o mal, o massacre e a truculência dos 

envolvidos, venceu também o período em que esteve aprisionado, cumprindo sua pena e pagando 

pelo seu crime após a sua “Queda”. Na narrativa está presente como citado anteriormente a busca 

da justiça divina, em que finalmente o bem venceria o mal, “só Deus, com sua justiça, poderá 

alcançar os RESPONSÁVEIS. E parece-me que a justiça divina não falha.” [grifos do autor] 

(RAMOS, 2003, p. 275) 
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Sendo essas características de um dos tropos descritos por White, entretanto, ainda 

possível aproximar o texto de outro tropo, a tragédia, em que é possível que ocorram 

reconciliações, porém elas teriam “o caráter de resignação dos homens com as condições que 

devem labutar no mundo” (WHITE, 1995, p. 25) Milton Marques também coloca os 111 mortos 

do Carandiru como “os MÁRTIRES do Pavilhão nove, não morreram em vão. Serviram para 

mostrar ao mundo a violência dos nosso sistema penal.” [grifos do autor] (RAMOS, 2003, p. 273) 

Além das formas arquetípicas de colocar a estória em algum enredo (sátira, romanesco, 

comédia ou tragédia), ainda há de acordo com Hayden White o que ele chama de “explicação por 

argumentação formal, explícita ou discursiva”. (WHITE, 1995, p. 26) Esse tipo de argumentação 

oferece uma explicação do que acontece na estória mediante a invocação de princípios de 

combinação que fazem as vezes de leis putativas de explicação histórica. Neste nível de 

conceptualização, o historiador explica os eventos da estória (ou a forma que imprimiu a esses 

eventos ao pô-los em enredo de um modo particular) através da construção de um argumento 

nomológico-dedutivo.” (WHITE, 1995, p. 26). Para Hartman, a respeito de tragédias pessoais, 

“devolve para os sobreviventes alguma confiança na comunicabilidade, tanto com eles mesmos, 

por meio de suas memórias, quanto com um mundo que permanece um lugar inseguro.” 

(HARTMAN, 2000, p. 212) E ainda, como afirma Bosi, “lembrar não é reviver, mas refazer, 

reconstruir, repensar com imagens e ideias de hoje, as experiências do passado. A memória não é 

sonho, é trabalho”. (BOSI, 1999, P. 55) 

No trabalho com a memória, utilizado para a composição do livro, foi preciso remontar o 

que ocorreu, por mais doloroso que tenha sido para Milton Marques, ao relatar o massacre, 

juntando detalhes e lembrando dos fatos de maneira que façam sentido para o leitor, ganhando 

assim uma função social, para que algo assim não volta a acontecer, para que se tenha 

conhecimento do sistema prisional falho do Brasil, que mesmo após o massacre não foi revisto e 

continua sendo uma panela de pressão prestes a explodir, e com um contingente prisional maior 

do que o que havia em 1992, população carcerária que cresce mais a cada ano.Ainda nas palavras 

de Bosi, “como salvar sua lembrança senão escrevendo sobre ela, fixando assim seus traços cada 

vez mais fugidios? [...]. O indivíduo é o memorizador das camadas do passado [...], pode reter 

objetos que são, para ele, e só para ele, significativos dentro de um tesouro comum.” (BOSI, 1999, 

p. 411) Sobre as lembranças do massacre, Milton Marques revela que “não importa o sofrimento 

passado. O que importa agora é que eu encontrei uma maneira de contar ao mundo o que 

verdadeiramente aconteceu no Pavilhão Nove, sem retoques.” (RAMOS, 2003, p. 231) 

As memórias do ex-detento foram contadas, sua visão do massacre foi exposta, e além 

disso pela primeira vez em uma literatura que aborda a temática do massacre do Carandiru, os 

nomes dos 111 detentos assassinado foram citados, humanizando-os novamente, tornando-os 
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sujeitos, é um detalhe que torna enriquecedora a narrativa de Ramos, pois, “atuar sobre o passado 

resgatando o individual, com rosto e nome próprios, do lugar do terror no qual aquele rosto e 

aquele nome foram levados embora”. (HARTMAN, 2000, p. 215) Complementando, “os mortos 

são sempre uma “massa” anônima, corpos sem nome, esquecidos durante e depois de suas 

existências”. (LEITE, 2004 p. 157) 

Porém, para a historiografia os mortos têm papel importante, como afirma Michel de 

Certeau, 

Pois, falar dos mortos é também negar a morte e, quase, desafiá-la. Igualmente diz-

se que a história os "ressuscita". Esta palavra é um engodo: ela não ressuscita nada. 

Mas evoca a função outorgada a uma disciplina que trata a morte como um objeto 

do saber e, fazendo isto, dá lugar à produção de uma troca entre vivos. (CERTEAU, 

p. 57) 

Pode ser observado que Hosmany Ramos usa a sua “qualidade” de detento para se colocar 

na narrativa e torna-la mais fidedigna, ele compartilha do espaço e da experiência de Milton 

Marques, isso dá a obra um realismo sem igual, difícil de perceber em outras obras que abordam o 

sistema prisional, ou o Carandiru, só quem (sobre)viveu num espaço desses consegue transmitir 

esse realismo, Milton Marques consegue enxergar isso após ler a história escrita por Ramos. Para 

Foucault (1967, p. 186-187),“somos forçados a produzir a verdade pelo poder que exige essa 

verdade e que necessita dela para funcionar; temos que dizer a verdade, somos coagidos, somos 

condenados a confessar a verdade ou a encontrá-la.”  Encontra-la e conta-la para o mundo, 

relembrar aquele outubro de 1992 também ajudou Milton Marques a manter sua mente 

equilibrada, “contar meu drama ajudou a prevenir a mente contra a loucura.” (RAMOS, 2003, p. 

230) 

Hosmany Ramos e Milton Marques protagonizam o papel de historiadores da 

contemporaneidade, se servem das memórias e de uma narrativa dos vencidos, dos grupos 

subalternos, que ganharam maior visibilidade após a Escola dos Annales, de acordo com Foucault 

(2000, p. 129) “os historiadores, como os filósofos e os historiadores da literatura, estavam 

habituados a uma história das sumidades. Mas hoje, diferentemente dos outros, aceitam mais 

facilmente trabalhar sobre um material não nobre.” 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao escrever Pavilão 9, Hosmany Ramos deu voz para um ex-detento, um ex-detento que 

testemunhou um dos maiores massacres da história do sistema prisional do país, tirou Milton 

Marques da invisibilidade e com ele a sua versão dos fatos, sendo ainda o primeiro livro a 

divulgar o nome dos 111 presos mortos no massacre, devolvendo a humanidade tirada e 

resgatando-os na história. 

Contou a versão de Marques aliada também as suas vivências dentro do cárcere, visto que 

Ramos também esteve preso e foi neste ambiente que os dois puderam se encontrar para idealizar 

a obra fonte desta análise.  

Hosmany Ramos usou como subsídios para sua narrativa as memórias de Milton Marques, 

colocou-as em enredo e conseguiu demonstrar por meio dela que a intenção objetivada por elas 

era a de evitar que outro conflito como esse acontecesse novamente, além de também ficar claro 

que Milton Marques clama por justiça em seus relatos, e coloca os 111 mortos como mártires de 

um sistema falho e brutal que não regenera e causa ainda mais miséria e violência.  

O último texto do livro é justamente o que encerra a história da Casa de Detenção de São 

Paulo, é o final de um espaço prisional falho e superlotado, com uma narrativa detalhada não 

exclui nomes que foram responsáveis pelo que ocorreu, sendo esta a versão de uma pessoa 

testemunha ocular da tragédia e que busca a sua redenção e a redenção dos seus companheiros de 

cárcere assassinados no massacre. 
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RESUMO: A pesquisa expõe a proposta de estudos referentes às relações de poder que permeavam a 

recém emancipada Província do Paraná, enfocando nos municípios de Antonina, Curitiba e Paranaguá, 

entre os anos de 1853 e 1864. Logo, intentamos apresentar os negros, escravos e libertos, como 

agentes ativos no cotidiano e sociabilidades, ações essas fruto das inter-relações entre as diversas 

camadas sociais da época, componentes de uma sociedade estratificada por leis regidas por um Brasil 

Imperial que excluía os negros de direitos oriundos do que poderia se chamar de cidadania no século 

XIX. Destarte, propomos a utilização de arquivos judiciários, conhecendo a eficácia destes nos estudos 

de práticas cotidianas, pois viabilizam o aparecimento de figuras ocultadas pelas relações de poder, 

que relegavam às minorias espaços ínfimos na sociedade vigente no período. O projeto também 

tenciona notabilizar as práticas advindas de resistências cotidianas, tendo como base as definições de 

estratégias e táticas de Michel de Certeau, no propósito de ressaltar os negros como agentes pensantes 

e atuantes nas relações de poder do Paraná provincial. O objetivo principal da pesquisa é o de 

compreender como aconteciam as resistências cotidianas, práticas sociais e sociabilidades entre 

negros, escravos e libertos, e demais componentes das camadas sociais existentes no Paraná 

provincial. Utilizando como recorte os municípios de Antonina, Curitiba e Paranaguá, busca-se a 

intenção de evidenciar as relações de poder existentes no período, apresentando os negros como 

agentes ativos e proponentes de ações que tencionavam a obtenção de poder, utilizando-se de táticas 

diversas. 

PALAVRAS-CHAVE: Negros; Cotidiano; Sociabilidades; Província do Paraná. 

 

RESUMEN: La investigación expone la propuesta de estudios referentes a las relaciones de poder que 

permeaban la recién emancipada Provincia de Paraná, enfocando en los municipios de Antonina, 

Curitiba y Paranaguá, entre los años 1853 y 1864. Por lo tanto, intentamos presentar a los negros, 

esclavos y libres, como agentes activos en el cotidiano y sociabilidades, acciones esas fruto de las 

interrelaciones entre los diversos estratos sociales de la época, componentes de una sociedad 

estratificada por leyes regidas por un Brasil Imperial que excluía a los negros derechos oriundos de lo 

que podría llamarse ciudadanía en el siglo XIX. De este modo, proponemos la utilización de archivos 

judiciales, conociendo la eficacia de éstos en los estudios de prácticas cotidianas, pues viabilizan la 

aparición de figuras ocultas por las relaciones de poder, que relegaban a las minorías espacios ínfimos 

en la sociedad vigente en el período. El proyecto también tiene la intención de señalar las prácticas 

surgidas de resistencias cotidianas, teniendo como base las definiciones de estrategias y tácticas de 

Michel de Certeau, en el propósito de resaltar a los negros como agentes pensantes y actuantes en las 

relaciones de poder del Paraná provincial. El objetivo principal de la investigación es el de 

comprender como ocurren las resistencias cotidianas, prácticas sociales y sociabilidades entre negros, 

esclavos y libres, y demás componentes de los estratos sociales existentes en el Paraná provincial. En 
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el caso de los municipios de Antonina, Curitiba y Paranaguá, se busca la intención de destacar las 

relaciones de poder existentes en el período, presentando a los negros como agentes activos y 

proponentes de acciones que tenían intención de obtener poder, utilizando tácticas diversas. 

PALABRAS CLAVE: Negros; Cotidiano; Sociabilidades; Provincia de Paraná. 

 
 

INTRODUÇÃO 

A recém-criada Província do Paraná, emancipada no ano de 1853, carecia de meios que a 

evidenciassem como uma região promissora no cenário imperial. Relatos do período demonstram 

a necessidade de exaltar o local como propício aos mais variados negócios, valorando assim as 

características naturais da região. No Relatório da Capitania dos Portos da Província do Paraná, de 

1856233, é evidente esse ponto: 

A Bahia de Paranaguá que encerra em si immenso número de enseadas, quasi todas 

navegáveis; e uma infinidade de rios que nella desaguão... tem todas as condições 

para ser no futuro, um dos primeiros Portos para construções navaes do Império. 

A intenção de estabelecer domínios, e constituir por meio destes estratégias para o 

desenvolvimento regional (como observado no relato acima), remete-nos ao conceito de região, 

compreendido no projeto em seu plural, ou seja "regiões", para que, por conseguinte, percebamos 

a amplitude que tal palavra adquire, quando tomada como um conceito. 

Para Albuquerque Júnior (2008, p. 58), as regiões não existem anteriormente aos fatos que 

acabam por as conceituar. As regiões, portanto, são acontecimentos históricos, políticos, 

estratégicos, militares e diplomáticos e eventos progênitos de afrontamentos, disputas, conflitos, 

guerras, vitórias e derrotas, que geram demarcações de domínios e fronteiras e que podem ser 

pleiteadas como naturais, ancestrais, legítimas.  

É fato que o conceito de regiões está envolto por relações sociais que atuam diretamente 

em acontecimentos históricos, acabando, assim, por delimitar fronteiras. Entretanto, imbricado 

nesses eventos, estão estratégias e táticas, oriundas de discursos que, acima de tudo, viabilizam a 

obtenção do poder.  

Bourdieu (2008, p. 98) evidencia o efeito do discurso, utilizando a concepção de rito da 

instituição. Este opera de modo lícito, instaurando limites constitutivos que estabelecem divisões 

na ordem social (por exemplo, a divisão entre homens e mulheres, brancos e negros). O principal 

                                                   
233 Fonte: Arquivo Público do Paraná. ARQUIVO PÚBLICO DO PARANÁ. Curitiba - PR. Catálogo seletivo 

de documentos referentes aos africanos e afrodescendentes livres e escravos. Disponível em: 

http://www.arquivopublico.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=61. Documento notação AP 

0026, vol. 02, p. 375/384, 1856. Acesso em 12 dez. 2018.  
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efeito do rito é a consagração da diferença, institucionalizando essas diferenças que, no perpassar 

dos tempos, passam desapercebidas e se tornam legítimas na sociedade.   

Pensando nesse rito como consagração de diferenças, questionamentos são importantes. 

Que tipo de história contar? Como iniciar uma investigação histórica repleta de intenções, onde o 

propósito é notabilizar os negros, figuras ocultadas pelas parcelas populacionais dominantes, no 

período da escravidão do Império do Brasil, consideradas então como secundárias na 

emancipação política, econômica e social da província do Paraná? 

A finalidade do projeto de pesquisa consiste em discutir sobre quais eram os papéis no 

negro, liberto e escravizado, nas relações sociais que, acima de tudo, possibilitam a compreensão 

de correlações de poderes (lícitos e ilícitos), que configuravam o meio social na época. Para isso, 

utilizamos como escopo do projeto, arquivos judiciais, leis e anúncios de jornais, documentos 

históricos que apresentam essas relações sociais e seus desdobramentos.  

Portanto, a meta do projeto é a de abordar as relações de poder existentes do período em 

questão, consoantes com o pensamento de que, ao se evidenciar os negros como agentes ativos de 

um meio social, também se exploram inúmeras características essenciais na composição da 

sociedade paranaense da época.  

 

PENSANDO O ESPAÇO DO NEGRO ESCRAVIZADO NAS RELAÇÕES DE PODER DA 

SOCIEDADE PARANAENSE DO SÉCULO XIX 

Qual a mentalidade, as práticas e o discurso das camadas sociais que imperavam na 

Província do Paraná, no início da segunda metade do século XIX? Como os negros, escravizados 

e libertos, eram apresentados na Constituição Imperial, códigos criminais e outros documentos 

oficiais do período? Qual o papel do negro na formação política, econômica e social paranaense? 

Quais as relações de poder existentes na época, e quais os meios utilizados pelas parcelas 

marginalizadas da sociedade para resistir e/ou manipular essas relações de poder? 

Prost (2012) explana que: 

A questão do historiador é formulada no presente em relação ao passado, incidindo 

sobre as origens, evolução e itinerários no tempo, identificados através de datas. A 

história faz-se a partir do tempo: um tempo complexo, construído e multifacetado. 

(PROST, 2012, p. 96) 

 

Muito do que não ficou explícito no passado pode ser investigado utilizando-se de indícios 

que indivíduos ou uma coletividade deixaram para trás. Documentos podem resguardar dados que, 

além de apresentar o que está nítido em determinado fato, também podem armazenar informações 
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sobre o não dito, o que ficou nas entrelinhas, permanecendo como episódio coadjuvante em uma 

designada ocorrência. 

Pollack (1989, p. 06) discorre acerca do não dito, o inconsciente, o reprimido entre zonas 

de sombras e silêncios, pois, entre o dizível e o indizível, existe a memória marginalizada 

daqueles que atuaram na sociedade como agentes reprimidos, por medo de não ser ouvidos, ou até 

mesmo punidos. Parte fundamental para a construção de uma memória coletiva, o problema 

dessas memórias, é o tempo que tem de se esperar para que o não dito encontre espaço para tornar 

uma reivindicação e ser ouvido com credibilidade. 

Discutir a respeito do papel do negro na sociedade imperial brasileira oitocentista é se 

deparar com inúmeros episódios repletos de informações que denotam ações e reações. É de nosso 

conhecimento que, teoricamente, tanto escravos como os seus senhores deveriam agir de 

determinado modo. Contudo, nas práticas sociais, a realidade era diferenciada. A cor escura do 

negro sempre gerava abusos e negligências que relegavam ao negro, mesmo que liberto, espaços 

de pouco destaque nas esferas públicas e privadas da província do Paraná. 

Marginalizados, desprovidos de direitos e sabotados das mais variadas formas, restava aos 

negros encontrarem meios os quais realizassem suas necessidades básicas de sociabilidades e 

relações com outros cativos e libertos. Sempre vigiados por um sistema que os punia acaso estes 

se encontrassem em ações não condizentes com os preceitos de ordem no período, cativos 

mantinham contato com seus pares por meio, por exemplo, do comércio. 

Na atualidade, passando pela Praça Zacarias, em Curitiba (localizada na esquina entre a 

Rua Marechal Deodoro e a Alameda Doutor Muricy), sabendo que no século XIX a praça era um 

local de diversão e sociabilidades de negros, podemos imaginar como era essa relação no local, 

como era o cotidiano. O espaço urbano nos viabiliza essas experiências. 

Dias (1995, p. 155) cita que toda a trama para que existisse o contato entre escravos e seu 

ponto de encontro e circulação de informações, eram realizados no comércio. Muitos desses 

comerciantes negros escravos, durante a comercialização, também exerciam contato com escravos 

fugidos e de quilombos.  

A Praça Zacarias poderia ser um local de diversão e sociabilidades para o escravo Simão, 

já que esse adorava tocar viola e dançar fandango. Simão foi citado no anúncio do jornal 

Dezenove de Dezembro, no dia 21 de outubro de 1854234: 

A João Francisco fugiu no dia 15 corrente um escravo crioulo, de nome Simão, fula, 

alto, pés grandes, e calcanhares rachados, idade mais ou menos de 24 annos; levou 

                                                   
234 Jornal O Dezenove de Dezembro. Edição de 21 de outubro de 1854, ano I, n. 30, p. 04. Disponível em: 

http://hemerotecadigital.bn.br/ 
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poncho de panno asul novo; toca viola, e gosta de fandangos: quem o trouxer [...] à 

Rua das Flores n. 14, receberá [...] gratificação [...] (Dezenove de Dezembro, 

21/10/1854) 

O espaço também poderia ser a fonte dos ideais de fuga de Simão. O anúncio de fuga no 

jornal pode ser considerado uma fonte histórica que remete à representação de dado fato. O 

historiador deve analisar essas representações para assim "descortinar" algumas das relações 

sociais existentes no período. 

As práticas e relações sociais vigorantes delimitavam ditos e não ditos nas inter-relações 

entre senhores e seus cativos. Existiam regras de conduta. Todavia, em inúmeros momentos, essas 

regras eram quebradas. O que nos interessa é reconhecer que os negros detinham cerco nível de 

poder, sendo agentes atuantes no cotidiano local.  

Em muitas ocasiões, o que era ou não era permitido poderia ser passível de ser 

questionado. Para discutir acerca dessa afirmação, podemos explicitar o caso da fuga da escrava 

Vivencia235: 

[...] para, por espaço da 7 dias procurar quem a comprasse, por ella o haver pedido, 

mas se excedesse ao praso, seria contemplada como de fuga; fazem hoje 11 dias sem 

qne noticia alguma da dita escrava se saiba, nem a derrota que levou [...] (Dezenove 

de Dezembro, 02/03/1859) 

Em qualquer sociedade, inclusive a brasileira imperial, estão baseadas em certas regras de 

conduta que, apinhadas de brechas e relatividades, permitem o desmantelamento dessas normas. 

No destrinchar desses preceitos pré-determinados, constatamos empecilhos para o desenvolver da 

sociedade, no entanto, também, encontram-se meios para que o ilícito se torne lícito, plausível de 

se tornar efetivado em certo espaço. 

Um exemplo prático de como o, outrora ilícito, poderia ser admissível de ser efetivado, 

eram as constantes ameaças de revoltas de negros escravos, como a ameaça de uma possível 

sublevação que ocorreria no dia 20 de agosto de 1859236, na pacata Antonina, durante  a 

congada237.  

A sociedade brasileira, do período a ser estudado, é marcada por uma categoria dominante 

que detém os meios lícitos de gerir esta autoridade. E, para que esse gerenciamento do poder flua 

de modo satisfatório, há a necessidade de um discurso implementado de maneira pertinente, por 

meio de identidades comuns: a identidade de nação. 

                                                   
235 Jornal O Dezenove de Dezembro. Edição de 02 de março de 1859, ano V, n. 95, p. 06. Disponível em: 

http://hemerotecadigital.bn.br/  

236 Fonte: Arquivo Público do Paraná. ARQUIVO PÚBLICO DO PARANÁ. Curitiba - PR. Catálogo seletivo 

de documentos referentes aos africanos e afrodescendentes livres e escravos. Disponível em: 

http://www.arquivopublico.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=61. Documento notação AP 

0069, vol. 02, pág. 02, 1859.  Acesso em 12 dez. 2018. 

237 Congada: dança dramática de origem africana na qual se coroa o rei do Congo. 
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Bourdieu (2008, p. 110) faz referência ao discurso regionalista, definindo-o como discurso 

performático, visto que este visa delimitar novas fronteiras, delegando a essas fronteiras o poder 

dominante. Esse poder impõe uma nova visão, uma nova divisão na ordem social, e o sucesso 

dessa imposição se dará na capacidade de impor ao grupo o absorver dessas novas visões, 

concepções embasadas em crenças, culturas e ordens de valor econômico e social que o grupo 

possui. Logo, para que o discurso performático aja de forma eficaz, é necessário impor ao grupo 

visões de identidades comuns.  

Quando discorremos acerca dos negros e suas identidades provenientes de práticas sociais 

distintas de outras camadas sociais da época, é pertinente destacar as reminiscências da herança 

do seu passado africano. Assim, surge a indagação: como estes compreendem a sociedade 

brasileira no período,  adaptando e efetuando o sincretismo de práticas sociais e cotidianas, para 

aderir as regras de conduta que lhes eram impostas?  

Cuche (2002, p. 177) discutindo sobre a identidade remetida a um grupo, salienta,  que: 

"todo grupo é dotado de uma identidade que corresponde à sua definição social, definição que 

permite situá-lo no conjunto social. A identidade social é ao mesmo tempo inclusão e exclusão: 

ela identifica o grupo[...] e o distingue dos outros grupos". O autor também relata que "uma 

cultura dominada não é necessariamente uma cultura alienada, totalmente dependente. É uma 

cultura que, em sua evolução, não pôde desconsiderar a cultura dominante". 

Entre ajustes culturais, sociais, religiosos e de práticas cotidianas, existia a possibilidade 

da criação de espaços pelo negro, mesmo que estes fossem reconhecidos apenas por eles em 

muitos casos. 

Discorrendo sobre o espaço físico o qual o negro escravizado se movimentava, Ferrari 

(2006) salienta que: 

Esse espaço físico no qual se movimenta o escravo limita os processos de 

identificação pelos quais ele se constitui um sujeito. Ele será escravo, também, 

enquanto frequente os lugares que são permitidos e destinados para ele. Assim, o 

chafariz, a rua, as lojas, as casas são lugares onde o escravo está e é escravo porque 

está nesses espaços e não tem outros. Seria impossível pensar um escravo 

desacompanhado, sentado na sala ou na sacada da casa, ou na casa de modas, ou 

sentado no restaurante da cidade, esses lugares, esses espaços serão reservados para 

os donos de escravos e não para os escravos. (FERRARI, 2006, p. 24) 

Estar escravo. Uma situação que limitava ações, pois o cativo frequentava espaços 

pertencentes aos homens brancos com apenas um intuito: ser útil, realizar suas tarefas. Essa 

opressão era retificada por normas e condutas que sancionavam, por intermédio de leis, a relação 

entre senhor e seus escravos, relação que estava imbricada à um poder coercitivo que privilegiava 

a dominação dos senhores em relação a seus cativos.  
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O espaço, citado no projeto, é entendido como um lugar praticado e fruto de reinvenções 

constantes. Dessa maneira, Certeau (2014, p. 184) define lugar como "a ordem (seja qual for) 

segundo a qual se distribuem elementos nas relações de coexistência" e espaço como "um lugar 

praticado". Por conseguinte, o lugar é aquele que possui discursos homogêneos, buscando 

direcionar a conduta dos sujeitos. O cruzamento dessas proposições tem por efeito o espaço, 

formulado pelas especificidades advindas das ações do sujeito, que sempre estão se reinventando 

no espaço.  

Na intenção de averiguar qual era o espaço pertencente ao negro na província do Paraná, 

na segunda metade do século XIX, o objeto principal da pesquisa é o de perceber aspectos 

cotidianos dos indivíduos e grupos envolvidos nos trâmites judiciários e anúncios de fugas em 

jornais da época. Por meio da investigação desses documentos, pretendemos arquitetar uma visão 

da sociedade do período, destacando o negro, livre e escravo, como atuante nessas relações 

cotidianas de poder.  

Grinberg (2009, p. 129), reforça que os processos criminais possuem dados preciosos 

acerca de acusados, vítimas e testemunhas, o que nos permitem análises quantitativas e 

qualitativas sobre esses agentes, como perfil das pessoas, como as pessoas viviam, qual seu 

cotidiano e relações que tinham com terceiros. 

Já Maneira (2014) destaca que: 

Os anúncios dos jornais são fontes que abrem um leque de possibilidades de análise 

para se estudar a escravidão. As narrativas presentes nos anúncios das fugas 

permitem observar a ideologia de determinada época em relação ao escravo, a forma 

como era visto nessa sociedade, quem era esse escravo, quais as características 

físicas e até mesmo psicológicas desse sujeito, seus hábitos, a forma como se vestia, 

se possuía vícios...enfim, permite vislumbrar o cotidiano, a lógica que perpassava a 

sociedade escravocrata. (MANEIRA, 2014, p. 39) 

Mesmo submetido à regras de conduta que, em teoria, dariam ao negro escravizado um 

aspecto de submissão e passividade, algumas táticas possibilitavam que este subvertesse sua 

imagem no meio social o qual habitava. O historiador deve estar atento à condutas que reelaboram 

dado espaço, tendo ciência que mudanças, mesmo que paulatinas, podem significar o implemento 

de uma nova ordem social. 

Logo, historiador deve manter uma posição crítica frente as fontes das quais deseja utilizar 

em seus estudos, especialmente quando trata da investigação de minorias, por vezes reprimidas 

pelas camadas dominantes da sociedade, como é o caso do negro.  

O objetivo do projeto de pesquisa em desenvolvimento, aqui apresentado, é discorrer 

sobre o cotidiano de negros, libertos e escravizados, na década de 1850, período o qual a 

sociedade da recém-criada província do Paraná se estabelecia. Nesse espaço, o negro era 

transeunte, movendo-se em inúmeros momentos despercebido. Por meio dos anúncios do jornal 
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da época, também podemos nos questionar: o que mudou em relação as pré-concepções sobre os 

negros no transcorrer dos tempos? Quais pontos de vista continuam os mesmos (embora de 

maneira obducta, velada, latente)? 

Chalhoub (2012, p. 233) realça que, mesmo livre, o negro liberto viveria como um 

suspeito potencial para o cativeiro, deste modo evitava movimentos e práticas culturais que 

comprometessem sua limitada liberdade. Essa liberdade que oprimia e comprimia os livres, 

também concedia oportunidades a negros escravos de se movimentar e se esconder em variados e 

distintos locais. Entretanto, o negro detido, no caso de ser livre, poderia ficar grandes períodos na 

prisão, sujeito a constatação de sua liberdade, e até que esta viesse, mesmo liberto, se tornava 

força de trabalho em obras governamentais. 

É evidente que o negro escravo não detinha direitos de cidadão no período vigente, logo, é 

necessário esclarecer que ao cativo apenas restavam deveres. No descumprir esses deveres, 

estavam sujeitos a todo tipo de represálias, estas embasadas por leis que delimitavam o que eram 

considerados atos criminosos.  

Segundo Ianni (1962): 

O escravo não é uma categoria estática, cristalizada, mesmo porque faz parte de um 

sistema que também possui potencialidades dinâmicas. As relações sociais entre o 

escravo e o senhor, requisitos inerentes ao regime, geram uma categoria de natureza 

diversa, o mulato, que, em parte implica a negação da condição escrava. Escravo, 

senhor e mulato, pois, são categorias antinômicas, quando ordenadas socialmente 

dessa maneira. (IANNI, 1962, p. 193) 

Destarte, cabe mensurar até que ponto o Império (e, no caso do projeto, a Província do 

Paraná) conseguia, de modo satisfatório, usar de suas normas de conduta e repreensões para 

dominar o amplo dinamismo existente entre as diversas sociabilidades em confluência e suas 

disputas interiores. 

Como explanado e justificado em variados momentos durante a discussão no texto, o 

âmago do projeto se encontra na constatação de estratégias e táticas que influenciariam 

diretamente práticas cotidianas de negros, na intenção de não permanecerem subjugados a ordem 

social que remetia estes à sobrevivência, encontrando pequenas brechas entremeio a sociedade 

para que seu viver fosse menos "penoso". 

Certeau (2014) discorre a respeito de estratégias e táticas, definindo estratégia como a 

manipulação de relações de forças no intuito da obtenção do poder, conquistando o domínio local, 

objetivando projeções futuras de expansão. Visa-se o domínio dos lugares pela vista, 

transformando tudo que é estranho em objetos passíveis de controle. Já a tática, para o autor, é a 

arte do fraco, encontrando suas ações permeadas pelo lugar do outro, onde cada passo é dado 

dentro do campo do inimigo, operando ações calculadas, golpe por golpe, aproveitando-se de 
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atividades que concedam benefícios angariados pelo captação de possibilidades. A tática constitui 

em uma forma de astúcia. 

Na possibilidade de averiguar essas estratégias e táticas, os arquivos judiciários e anúncios 

de fugas em jornais serão utilizados, pois, conforme justificado na pretensão de estudos, esses 

arquivos são dotados de informações qualitativas e quantitativas que facilitariam nossos exames e 

investigações acerca do tema. 

O historiador se embasa no tempo para que seus estudos sejam elucidados. Compreende-

se o tempo histórico como a dinâmica que acaba por entrelaçar períodos, justapostos pela 

transformação constantes das sociedades de cada época.  

Koselleck (2006, p. 14) menciona que, entremeio aos desejos de se deparar com o 

cotidiano do tempo histórico, deve-se observar as marcas de um destino já vivido, evocando a 

memória com o objetivo de avistar os diversos ritmos de processos em constante transformação e 

modernização. Estes acabam por se justapor, formando uma dinâmica e entrelaçamento de 

distintas épocas a ser observadas. Em sua reflexão acerca de tempo histórico, é fato que o autor 

está relacionado à ação social e política; "homens concretos que agem e sofrem as consequências 

de suas ações, instituições e organizações." Assim, reflete-se a respeito da existência não de um, 

mas de muitos tempos históricos justapostos uns sobre os outros.   

Aliando teoria e prática, busca-se a investigação de memórias, impressas nos documentos 

a serem analisados no decorrer da aplicação do projeto. Conhecendo, com isso, o valor da 

memória como fruto de lutas pelo poder e sobrevivência, resquícios de um passado a ser 

averiguado, sabendo da importância desse passado na formação de características do presente. 

Le Goff (1994, p. 423) conceitua memória como um conjunto de funções psíquicas onde o 

homem atualiza impressões ou informações do passado, representando-as como passadas. Logo, o 

autor ressalta que a memória faz parte das grandes questões da sociedade que luta pelo poder, pela 

vida, pela sobrevivência e promoção. Desse modo, a memória não é somente uma conquista, mas 

sim um objeto de poder, pois onde a memória é melhor constituída, se pode compreender a luta 

pela dominação, recordação da tradição e a maneira que a memória se manifesta influenciando a 

sociedade. 

Visando evidenciar o pertencimento de uma sociedade a um determinado grupo, o recorte 

inicial do projeto se dá em 1853, ano que se emancipa a Província do Paraná, delimitando 

fronteiras e a formação de regiões, procurando constatar as intenções do governo local de 

formular identidades que propiciem o desenvolvimento de pertencer ao Paraná, ser paranaense. O 

recorte final do projeto, 1964, evidencia o primeiro recenseamento ocorrido na província, em que 

dados podem ser analisados no intuito de explanar as mobilidades de cativos e se, mesmo com 

políticas que combatiam o tráfico negreiro, em conjunto com políticas abolicionistas, a população 
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de escravos diminuía ou aumentava nas cidades selecionadas para a pesquisa, intentando 

perscrutar os motivos que levavam a diminuições ou aumentos de cativos no perpassar dos anos. 

O recorte espacial do projeto de abarca as cidades de Antonina, Curitiba e Paranaguá 

(geograficamente próximas), pois esses locais encontraram níveis distintos de crescimento 

econômico e populacional em períodos similares, sendo o desenvolvimento regional alicerçado à 

uma tradição escravista consolidada no Paraná. Também procurou-se selecionar municípios 

próximos, no objetivo de analisar possíveis práticas sociais e culturais concomitantes, em 

confluência à diferentes manifestações provenientes de especificidades de cada município. 

A visão que se pretende explanar durante a pesquisa é a do negro, sendo ele escravo ou 

liberto, como atuante nas relações de poder locais, encontrando meios de resistências às 

determinações a eles impostas pelas camadas sociais dominantes no período. Essa visão 

historiográfica faz parte de concepções recentes acerca do papel do negro na formação econômica, 

social e cultural do Paraná. 

Malerba (2002, p. 45) discorre a respeito do conceito de historiografia, este permeado em 

práticas culturais de narração histórica e das diferentes manifestações que constroem a 

mentalidade histórica. O autor define historiografia como uma prática cultural e de estrutura 

mental, sendo uma apresentação elaborada do passado limitando-se a escrita. 

Retratando como a historiografia discursa a respeito da escravidão negra no Paraná, e 

como ela se desenvolveu no avançar dos anos, Moraes e Rocha (2004) ponderam acerca de quatro 

visões historiográficas elaboradas no século XX. 

A primeira, de Romário Martins, perfilhada no modelo tradicional de ensino da rede 

pública nos períodos iniciais do século XX, buscava avultar a superioridade europeia, 

corroborando com o ideal de que os africanos foram resgatados das trevas e trazidos à luz, e que a 

sua colaboração para a formação do Paraná era ínfima.   

A segunda visão historiográfica explanada por Moraes e Rocha (2004), a de Cecília 

Westphalen, nos atribui a possibilidade da análise de relatórios da província do Paraná, pautando-

se em matrículas de escravos e relatos de viajantes. O objetivo consistia em reelaborar a formação 

da história do Paraná, evidenciando a economia e as sociabilidades como grandes formadoras da 

província. A autora, acompanhando a tendência da história quantitativa labroussiana na década de 

1980, averigua dados demográficos que expressam a relevância das diversas etnias formadoras do 

Paraná, incluindo os negros advindos da África como parte do sistema. Westphalen também 

preocupava-se com a movimentação dos cativos pela província.  

A terceira análise se refere a tese de Enezila de Lima, que demonstra a participação negra 

na agricultura do Paraná como plausível de inquirição, sendo esta diferenciada do restante do 
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Brasil, pois, a agricultura da província não era destinada à exportação. A autora também pondera 

que negros livres continuavam como agregados nas fazendas, visto que, o liberto tinha dificuldade 

de conseguir emprego longe do local onde sempre viveu. Lima também evidencia que o cativo 

estava constantemente descrito junto às propriedades de seus senhores, que consideravam os 

escravos como coisas, mercadorias, validando a nítida diferença existente entre senhores e 

escravos. Em Enezila de Lima podemos encontrar as primeiras ideias de um protagonismo negro 

em sua própria história. 

Já a quarta análise, manifestada por Moraes e Rocha (2004), é explanada com o livro de 

Eduardo Pena "O jogo da face". Esta obra busca desconstruir o escravo como "coisa", tornando-o 

agente do sistema. No livro, o autor discute as sociabilidades e o cotidiano dos escravos, e por 

fim, demonstra os cativos como sujeitos à penas e castigos oriundas do poder público. Eduardo 

mostra o cativo como atuante, que dribla a polícia e arquiteta fugas. O autor, desse modo, inclui o 

negro nas redes de sociabilidades, esclarecendo que o escravo sabia usar e manipular as leis e 

normas de conduta em seu favor. 

Refletindo acerca das diferenciadas abordagens que dialogaram sobre o tema escravidão, 

no perpassar dos anos, no Brasil e principalmente no Paraná, notabilizamos que a visão do artigo 

está de acordo com o pensamento de Eduardo Pena, que visa desconstruir a imagem do negro 

escravizado como coisa, intentando destacá-lo como agente participativo nas relações de poder do 

período. 

Pena (1990) notabiliza que: 

A visão caricatural [...] paranaense sobre os escravos e africanos não foi um atributo 

exclusivo de indivíduos da administração pública imperial. Esteve presente também 

em outras esferas discursivas que constantemente veicularam a animalização, a 

coisificação e a infantilização do negro. (PENA, 1990, p. 129) 

Em grande parte do século XX, correntes historiográficas reiteraram essa visão. Porém, na 

atualidade, a historiografia procura demonstrar o negro sobre um aspecto diferenciado. Em acordo 

com essa nova visão historiográfica, o artigo procurou apresentar o negro escravizado como 

indivíduo participante nas relações de poder, no período imperial, certificando que, por meio de 

táticas e astúcias, o cativo transfigurava a sua imagem no lugar que percorria, visando seus 

propósitos e desejos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O projeto consiste em destacar as sociabilidades e práticas cotidianas de negros, escravos 

e libertos, na sociedade provincial paranaense do início da segunda metade do século XIX. 

Procura-se, também, evidenciar os cativos e libertos como agentes atuantes na sociedade local, 

participantes das redes de relações de poder características do período, enfocando nas 

manifestações dinâmicas, complexas e diferenciadas, resultantes dessas práticas. 

Ao estudar as relações provenientes de negros, escravos e libertos, como agentes atuantes 

na sociedade paranaense provinciana do recorte estipulado pelo projeto, se abre um grande leque 

de possibilidades. Por meio desses cenários explicitados no projeto, é possível discorrer sobre e se 

aprofundar acerca dos conceitos de espaço, lugar, regiões e práticas cotidianas, explanados pelos 

autores mencionados no texto. Também há a expectativa de averiguar o negro em toda a sua 

importância na sociedade, nos quesitos de formação política, social e econômica do Paraná. Logo, 

partimos da ideia de que os negros foram os pés e as mãos de seus senhores durante os longos 

séculos de escravidão, mesmo conhecendo que os trabalhos atribuídos a estes na província eram, 

em demasia, diferenciados do restante do Império.  
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Resumo: O início do século XIII foi palco de sensíveis mudanças na configuração geopolítica entre os 

reinos de França e da Inglaterra. Com a morte de Ricardo I (1199), iniciou-se um importante processo 

que culminaria com a perda dos principais territórios ingleses no continente em favor da coroa 

francesa, concretizando-se essa perda durante o reinado de João I (1199-1216), irmão e sucessor de 

Ricardo. Neste breve artigo, temos como objetivo indicar a construção de modelo de rei ideal na 

crônica Itinerarium Peregrinorum et Gesta Regis Ricardi, que narra a participação de Ricardo I na 

Terceira Cruzada do Oriente. Redigida entre 1217 e 1222, defendemos o aspecto de crítica a João I da 

crônica e também seu caráter de promoção de uma figura régia vista como ideal destinada a Henrique 

III. Sendo Ricardo I considerado o primeiro rei-cavaleiro, abordamos então a própria cavalaria 

medieval, indicando seu desenvolvimento histórico que resultaria no aumento do grau de 

formalização, instituindo-se como uma verdadeira ordem. Procuramos, desta forma, mostrar como foi 

feita a caracterização de um rei ideal e suas virtudes, e como é realizada também a definição dos 

modelos de conduta vistos como reprováveis. 

Palavras-chaves: Ricardo I – Terceira Cruzada – modelo régio – cavalaria 

 

Abstract: The early thirteenth century was the scene of sensitive changes in the geopolitical 

configuration between the kingdoms of France and England. With the death of Richard I (1199), an 

important process began which would culminate in the loss of the main English territories on the 

continent in favor of the french crown, and this loss was realized during the reign of John I (1199-

1216), brother and successor of Richard. In this brief article, we aim to indicate the construction of an 

ideal king model in the chronicle Itinerarium Peregrinorum et Gesta Regis Ricardi, which narrates the 

participation of Richard I in the Third Crusade of the East. Written between 1217 and 1222, we defend 

the aspect of criticism to John I of the chronicle and also its character of promotion of a royal figure 

seen like ideal destined to Henry III. Being Richard I considered the first knight-king, we then 

approached the medieval cavalry itself, indicating its historical development that would result in the 

increase of the degree of formalization, instituting itself as a true order. We seek in this way to show 

how the characterization of an ideal king and which virtues it was made, and how the definition of 

behavior models seen as reprehensible is also carried out. 

Key-words: Richard I – Third Crusade – knighthood – royal model 
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INTRODUÇÃO  

O início do século XIII foi palco de sensíveis mudanças na configuração geopolítica 

entre os reinos de França e da Inglaterra. Com a morte do rei inglês Ricardo I (1157-1189), 

iniciou-se um importante processo que culminaria com a perda dos principais territórios ingleses 

no continente em favor da coroa francesa, notabilizando-se a Normandia, a Bretanha, Anjou e 

consideráveis porções da Aquitânia (GILLIGHAM, J. 2001, p. 92-94). A privação de todos estes 

territórios concretizou-se durante o reinado de João I (1166-1216), irmão e sucessor de Ricardo. O 

reinado de João, mais conhecido como João-sem-terra, ficou deste modo caracterizado por suas 

debilidades militares, verificando a perda de grande parte das possessões inglesas no continente. 

A batalha de Bouvines, em 1214, selaria o domínio para a coroa francesa de grande parte do 

território que hoje configura a França moderna (GILLIGHAM, J. 2001, p. 103-107). A derrota em 

Bouvines ofereceu uma nova oportunidade para que os barões ingleses, já descontentes a muito 

pelas ações centralizadoras de João, pudessem impor a assinatura da Magna Carta em 1215 

apoiados por parte do clero (GILLIGHAM, J. 2001, p. 107). Em conjunto com a revolta dos 

barões, no final de seu reinado, João também precisou enfrentar uma invasão francesa na 

Inglaterra, liderada por Luís, filho de Felipe Augusto, a qual receberia apoio de parte dos barões 

descontentes (GILLIGHAM, J. 2001, p. 108). Com a morte de João em 1216, a coroa inglesa se 

deparava com uma classe baronial dividida e revoltosa, uma invasão francesa que já chegara a 

Londres e um herdeiro de apenas nove anos, que viria a ser coroado como Henrique III (1207-

1272). 

A falta de um rei hábil no reinado de João gerou o receio para que seu sucessor fosse 

diferente, ao tempo que respeitasse os barões e a Igreja e pudesse ser um melhor comandante 

militar. Buscar no passado exemplos de conduta para o novo rei parece ter sido o caminho 

escolhido pelo clero inglês. A redação do Itinerarium Peregrinorum et Gesta Regis Ricardi entre 

1217 e 1222, é oportuna por idealizar a figura não só de Ricardo I, mas a do próprio conceito de 

Rei. Redigida por Richard do Templo em latim, capelão subordinado a Stephen Langton, 

arcebispo de Canterbury, um dos principais rivais de João-sem-terra e um dos idealizadores da 

Magna Carta, a crônica se detém na narração da Terceira Cruzada do Oriente (1189-1192). 

Em pesquisa realizada durante o trabalho de conclusão de curso (RODRIGUES, G. T. 

2017), identificamos um conjunto de habilidades que caracterizavam Ricardo como um rei ideal, 

do qual distinguimos entre habilidades militares e habilidades cristãs. Utilizamos na pesquisa duas 

traduções recentes da crônica: uma edição crítica em inglês moderno realizada pela Dr. Helen J. 

Nicholson, de 1997; e uma tradução anônima também para o inglês moderno realizado na 

Universidade de York, no Canadá, do ano de 2001. Entendemos a crônica medieval como sendo 

uma realização discursiva narrativa, executada com base em uma tradição literária cristã, num 
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processo de recriação com intenção de registrar uma verdade mesmo que incorpore alguns 

elementos ficcionais (GUIMARÃES, M. L, 2012, p. 57). Ela pode ser geral ou particular, tratando 

de um indivíduo ou de um reino inteiro, com a proposta de legitimar seus promotores e servir 

como uma fonte de exemplos e contraexemplos para a sociedade. 

Acreditamos que a valorização das características de Ricardo na Cruzada pode ser 

considerada uma afronta a João-sem-terra, ao tempo em que é construído uma definição de perfil 

régio com tonalidades cristãs. Constatamos que o principal aspecto deste modelo de rei é a 

identificação com os valores da cavalaria medieval, isto é, Ricardo como cavaleiro perfeito é deste 

modo também um rei perfeito, algo que João não é (RODRIGUES, G. T. 2017, p. 9). 

Favorecendo o rei inglês, a crônica caracteriza Ricardo como o cruzado perfeito, o maior dos reis 

de seu tempo e a flor da cavalaria. Comparável a personagens mitológicos, como Aquiles e 

Heitor, o autor da crônica constrói neste monarca um exemplo a ser seguido. A má caracterização 

de João na crônica, só mencionado duas vezes, e de Conrado de Monferrato, inesperadamente o 

principal opositor de Ricardo na Terra Santa, funcionam para auxiliar a construir um exemplo de 

conduta em oposição a sua antítese.  

Nosso trabalho centrou-se na caracterização desse ideal de rei na crônica como crítica a 

João e como modelo de referência a seu filho, Henrique III. Para isso, almejamos realizar uma 

reflexão acerca da própria cavalaria medieval, entendida como repositório de valores vistos como 

primordiais para a constituição de um bom rei, tais como: valentia, generosidade e amizade 

(RODRIGUES, G.T. 2017, p. 62). Buscamos, desta forma, analisar também outros aspectos 

entendidos como positivos com base a mentalidade da época, como: a aplicação da justiça, o 

combate a tirania, a proteção dos fracos e oprimidos e a manutenção da paz (FLORI, J. 2002a, p. 

192). Nossa pesquisa centralizou-se em realizar uma análise da fonte procurando compreender 

como é feita a relação entre ser um bom cavaleiro e ser um bom rei. Procuramos demonstrar qual 

a visão historiográfica moderna sobre Ricardo, sua atuação na cruzada, e o quanto a crônica 

assumiu uma visão mais que parcial e idealizada de Ricardo, sendo debatido também as principais 

características que fazem deste rei inglês um modelo de rei ideal a partir da análise do 

Itinerarium. 

Neste breve artigo nosso objetivo é divulgar os resultados obtidos com a pesquisa 

anteriormente realizada durante a graduação, indicando quais aspectos nos levaram a crer na 

construção de modelo régio na figura de Ricardo I e quais das características atribuídas a ele se 

destacam mais neste modelo. Exporemos ao final deste artigo algumas passagens da crônica que, 

em nosso ver, são mais elucidativas para demonstrar a valorização de Ricardo I no Itinerarium. 

CONTEXTUALIZAÇÃO - A TERCEIRA CRUZADA DO ORIENTE 
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A origem da Terceira Cruzada do Oriente238 é consequência da derrota das forças cristãs 

na batalha de Hattin em 1187 frente as forças de Saladino (Ṣalāḥ ad-Dīn Yūsuf ibn Ayyūb, 1138-

1193), no que ocasionou a perda da cidade de Jerusalém. O que restara dos territórios francos na 

Síria se constituía no combalido principado da Antioquia, do condado de Trípoli e da cidade 

costeira de Tiro (ROUSSET, P. 1980, p. 150). Conclamando uma nova Cruzada, Gregório VII 

(1108-1187) proclamou uma trégua de Deus de sete anos, auxiliando o cardeal de Albano, 

Henrique de Mercy, e o Arcebispo de Tiro na pregação para que os monarcas cristãos tomassem a 

cruz (ROUSSET, P. 1980, p. 151). Desta forma, três soberanos tomaram o manto cruzado: 

Frederico I (1122-1190), imperador do Sacro Império; Felipe II (1165-1223), rei da França e 

Henrique I (1133-1189), rei da Inglaterra, mas substituído por seu filho Ricardo I após sua morte. 

Optando por partir à frente de seus companheiros cruzados, Frederico I optou por seguir 

a rota pelos Balcãs e por Constantinopla (ROUSSET, P. 1980, p. 153). Chegando à Ásia Menor, 

ao tentar atravessar o rio Selef na Cilicia no começo de julho de 1190, acabou caindo do cavalo e 

morrendo afogado em decorrência do peso da armadura (ROUSSET, P. 1980, p. 154). Apenas 

uma pequena parte da hoste alemã conseguiu chegar até São João d’Acre, ajudando no cerco 

cristão desta.  

As hostes inglesa e francesa saíram juntas de Vézelay em 4 de julho de 1190 em direção 

à Sicília (RUNCIMAN, S. 1958, p. 34). A hoste cruzada permaneceu por todo o inverno na ilha, 

enquanto não era possível fazer a viagem por mar até a Síria. Quando chegou a primavera, os reis 

cruzados começaram a fazer as preparações para a viagem. Felipe Augusto zarpou de Messina em 

30 de março de 1191 e Ricardo partiu da cidade no dia 10 de abril (RUNCIMAN, S. 1958, p. 40). 

Ventos fortes e uma tempestade forçariam, entretanto, a frota inglesa a se dispersar, levando 

alguns dos navios até o Chipre que à época era governada por Isaac Ducas Comneno. No período 

em que manteve-se na ilha, durante a maior parte de maio e começo de junho, Ricardo I se 

empenhou na conquista do território cipriota, tendo efetivo sucesso (RUNCIMAN, S. 1958, p. 41-

44). Segundo Runciman “A Ricardo personalmente la conquista de Chipre le pareció más valiosa 

aún por las inesperadas riquezas que le trajo. Pero de hecho fué el éxito de más largo alcance y 

duración de todos los que obtuvo él em la Cruzada” (1958, p. 44). 

Chegando em Acre, onde já se encontrava Felipe II, Ricardo I compensou a falta de 

iniciativa dos líderes cristãos reanimando o espírito combativo da hoste cruzada (RUNCIMAN, S. 

1958, p. 45). A situação do cerco que havia iniciado-se em 1189 era bem peculiar, visto que ao 

redor do acampamento cruzado, encontrava-se também um cordão de forças muçulmanas. 

                                                   
238 Entendemos o termo Cruzada como uma operação militar de reconquista dos lugares santos da Cristandade, 

na qualidade de guerra santa e, portanto, de remissão dos pecados aos guerreiros que nela participarem, 

garantindo assim os mesmos privilégios de uma peregrinação aos lugares santos. 
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Qualquer ataque a Acre empreendido pelos cruzados prontamente resultava no contra-ataque 

pelas forças de Saladino, dificultando as iniciativas dos sitiadores. O desgaste natural depois de 

dois anos de sítio e o novo vigor trazido pelas forças inglesas e francesas, contribuíram para que 

no começo de julho a guarnição da cidade optasse a abandonar a luta (ROUSSET, P. 1980, p. 

154-157). 

Após a reconquista de Acre, Felipe II parte da Terra Santa de volta à França, deixando 

Ricardo I como líder único das forças cruzadas. No caminho até Jaffa, a hoste cristã teria seu 

maior êxito dentro da cruzada na vitória em Arsuf, mas não chega a representar muito para o 

restante da campanha. Ricardo lideraria as forças cristãs por duas vezes em direção à Jerusalém, 

em novembro de 1191 e junho de 1192, sem tentar seu assédio entretanto. 

Durante sua passagem pela Síria, Ricardo I notabilizou-se por suas rixas com outros 

líderes cristãos, especialmente o marquês Conrado de Monferrato. Sua intervenção na manutenção 

da coroa do reino de Jerusalém em favor de Guido de Lusignan, fez com que entrasse em choque 

com o marquês, que também tinha pretensões ao trono, e com a hoste francesa, que apoiava 

Conrado (OLDENBOURG, Z. 1968, p. 514). 

Ao final da cruzada, em decorrência do esfacelamento das forças cristãs, Ricardo I ainda 

venceria uma vez mais Saladino em Jaffa no final de setembro de 1192, reconquistando a cidade 

do líder aiúbida novamente e guardando-a contra uma nova investida muçulmana (RUNCIMAN, 

S. 1958, p. 68). Neste momento o rei inglês não se encontrava bem de saúde e lhe chegavam 

notícias alarmantes das movimentações de seu irmão João na Inglaterra, culminando na assinatura 

de um tratado de paz por cinco anos entre os cristãos e muçulmanos, garantindo o controle das 

cidades costeiras até Jaffa para os cristãos, a peregrinação até Jerusalém e a livre passagem de 

sarracenos e cristãos em territórios de ambos, em contrapartida a fortaleza de Ascalão deveria ser 

demolida. Z. Oldenbourg ressalta o aspecto negativo de tal acordo, no qual ratifica o abandono de 

Jerusalém, da Galileia, da Judéia e da Transjordânia (1968, p. 523)239. 

  

                                                   
239 Para saber mais sobre as Cruzadas do Oriente, ver: CHRISTIE, N. Muslims and Crusaders: Christianity’s 

Wars in the Middle East, 1095-1382, from the Islamic Sources. Routledge: London, 2014 / JOTISCHKY, A. 

Crusading and the Crusader States. Routledge: London, 2004. / MACEVITT, C. The Crusades and the Christian 

World of the East: Rough Tolerance. University of Pennsylvania Press: Philadelphia, 2008 / PHILLIPS, J. The 

Crusades, 1095-1197. Longman: Edinburgh, 2002. 
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O REI IDEAL NO “ITINERARIUM PEREGRINORUM ET GESTA REGIS RICARDI” 

Na crônica analisada temos relatos das ações e batalhas, fornecendo uma gama variada 

de tipos exemplares, modelos de virtude e também de vícios. O Itinerarium se centra na figura do 

rei, sensivelmente em Ricardo I, no qual identificamos uma construção do modelo régio, mas 

também nas figuras de Henrique II (1133-1189), Frederico I (1122-1190), Bela III (1148-1196), 

Isaac Ducas Comneno (1155-1192), Guilherme II (1153-1189) e Tancredo I (1138-1194). Na 

representação dos vícios a principal figura que os agrega são Conrado de Monferrato (1140-1192) 

e em menor escala João I. Em estudo anterior identificamos dois conjuntos disformes de valores 

que compõem este tipo ideal de rei, a qual nomeamos as habilidades militares e as habilidades 

cristãs. Consideramos como habilidades militares a amizade (envolvendo a solidariedade e a 

unidade de grupo), o combate à tirania (caracterizada pela arrogância, concentração de poder num 

só indivíduo, cerca-se de maus conselheiros) e a valentia. Classificamos como habilidades cristãs 

a aplicação da justiça e consequentemente a manutenção da paz, a proteção dos inimigos 

(relacionada ao sistema tripartido medieval) e a defesa da cristandade. 

Tendo em mente a ordem tripartida no âmbito da sociedade feudal, constituída por 

“oratores”, “bellatores” e “laboratores”, a função do rei é aplicar a justiça, manter a paz, proteger 

a fé cristã e defender o território (DUBY, 1994). A partir do ano mil da era cristã, foi cada vez 

mais realçado o papel de guerreiro da nobreza e do monarca (BARTHLÉMY, 2010, p. 205). A 

necessidade da alta nobreza de justificar suas empreitadas militares, seu recurso ao 

providencialismo e sua demonstração de bravura são muito semelhantes às mesmas dos cavaleiros 

medianos e de baixo escalão (HOECKE, 2014, p. 113). 

Ao longo do Itinerarium são encontradas referências ao código ético cavaleiresco 

medieval, identificando os modelos de virtude baseados no mesmo código e sendo aplicados pela 

realeza, desenvolvendo-se assim um modelo de agir. Distinguimos que ocorre uma identificação 

da nobreza/realeza e a cavalaria, expressando um modelo ideal de comportamento para a 

aristocracia. Este ideal foi construído a partir de valores ligados a tradição, generosidade, firmeza, 

valentia e honra (RODRIGUES, G.T. 2017, p. 27). Conceituando a cavalaria medieval, esta pode 

ser definida como um grupo profissional formado por guerreiros de elite em sua essência, no qual 

além de seu aspecto militar, agrega uma conotação cada vez mais aristocrática (FLORI, J. 2002a, 

p. 185), sendo que durante a vida de Ricardo I deu-se seu processo de formalização mais agudo. 

De acordo com Flori, durante a vida do rei inglês, a cavalaria passa a imitar as cortes principescas, 

adota a ideologia aristocrática e tende a fundir-se com a nobreza (FLORI, J. 2002, p. 304). Por 

outro lado, os príncipes adotam também valores ditos cavaleirescos, como a valorização do papel 

de guerreiro e do companheirismo guerreiro (FLORI, J. 2002, p. 304). Esse processo por parte da 
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nobreza começa no século XI, quando há uma valorização da profissão dos cavaleiros decorrente 

da militarização da sociedade medieval (FLORI, J. 2002a, p. 189). 

Neste contexto, A. Mocelim (2013, p. 143) afirma que durante o século XIII a escrita 

passa a ter cada vez mais importância, impondo-se como mecanismo de poder referente à 

promoção da figura régia, cujas “ideias, ainda que geradas num determinado contexto são 

imagens modelares e buscam construir modelos projetados sobre a realidade concreta” (2013, p. 

105-106). A imagem construída pelo autor do Itinerarium sobre Ricardo I se adequa, em nossa 

visão, nas quatro categorias de reis que Mocelim identificou em sua tese sobre a Crônica Geral da 

Espanha de 1344, redigida então pelo conde Pedro Afonso de Barcelos, sendo estes tipos: rei 

cristão, rei virtuoso, rei conquistador e rei justo240. 

Menos explícita que as habilidades militares de Ricardo, algo compreensível devido ao 

contexto no qual é retratado, Richard de Templo também evidencia algumas características do rei 

inglês que se alinham ao ideário cristão medieval, o que nomeamos de habilidades cristãs. 

Segundo Mocelim, o que caracteriza um rei cristão no medievo é o combate aos muçulmanos, na 

defesa do território ou conquista de novos à custa do infiel, trabalhando desta forma na expansão 

da Cristandade (MOCELIM, A. 2013, p. 165). Além disso, para a autora, é função do rei cristão 

servir de exemplo aos seus súditos (MOCELIM, A. 2013, p. 165). Junto a essa concepção de rei 

cristão, seguindo mais uma vez Mocelim, a figura idealizada do Ricardo I se encaixa na imagem 

moralizante de virtuosidade, pois ele foi um personagem caracterizado pela defesa da amizade e 

do amor, o seu papel como guerreiro, mas também a lealdade, a valentia, humildade, sensatez, 

honradez, moderação e ser bom cavaleiro (MOCELIM, A. 2013, p. 165).  

Ricardo I exerce diversas vezes sua liberalidade na cruzada, antes e após o combate, 

primeiro para encorajar seus homens e que lutem bem, depois para recompensar quem assim o fez 

durante a batalha. É ressaltado seu uso de dinheiro para conseguir simpatia, conquistando a 

gratidão e o favor de todos. Ricardo exerce assim sua largueza, necessária para agradar e reunir 

mais homens ao seu em torno como também para acalmar os ânimos quando necessário.  

Introduzindo-se à fonte, iremos expor certas passagens na forma de tabela que ressaltam 

tanto as habilidades militares e cristãs de Ricardo I, destacando sua valentia e proeza militar, 

características mais mencionadas pelo autor. Após essa exposição, também indicaremos alguns 

trechos referentes a outras figuras régias e a modelos de comportamento a serem evitados, neste 

caso, nas figuras de João I e Conrado de Monferrato. 

 

                                                   
240 Para saber mais sobre a definição de cada tipo, ver: MOCELIM, A. “Segundo conta a estória...” A Crônica 

Geral de Espanha de 1344 como um retrato modelar da sociedade hispânica tardo medieval. 2013. 317p. Tese 

(doutorado em História). UFPR. Curitiba, 2013. P. 95 

https://sehufpr.wixsite.com/2018


496 O fazer historiográfico na contemporaneidade 
 

I SEH – Seminário de Estudos Históricos da Universidade Federal do Paraná (UFPR) 
30 de Outubro de 2018 a 01 de Novembro de 2018 – Curitiba 

https://sehufpr.wixsite.com/2018 

 

TABELA 1: AS QUALIDADES DE RICARDO I 

CONTEXTO NARRATIVAS 

A coroação de Ricardo I – 

exaltação de suas habilidades militares 

Ele recebeu o maior elogio não tanto 

por seu nobre nascimento quanto pelas 

virtudes que o adornavam. Mas por que eu 

deveria empenhar-me para exaltar um 

homem tão grande com imensos elogios? 

"Ele não precisa de outra pessoa para elogiá-

lo, embora tenha merecido plenamente; a 

fama acompanha a ação.” Ele superou os 

demais em seu bom caráter e força física. 

Ele foi memorável por seu poder militar; 

Suas ações magnificentes ofuscaram todos 

os outros, não importa quão glorioso. Ele 

teria sido considerado realmente feliz - 

falando em termos humanos - se não tivesse 

tido rivais que tivessem inveja de seus atos 

gloriosos. A única razão para tal ódio era sua 

grandeza; porque você nunca torturará mais 

os invejosos do que servindo a virtude. 

(2016, p. 137 – tradução nossa) 

Atuação de Ricardo no cerco de 

Acre, logo após sua chegada na Terra 

Santa. Neste contexto, o rei inglês havia 

sido acometido por uma doença, o que o 

incapacitou de liderar os primeiros 

ataques da hoste inglesa. A ineficiência 

das investidas cristãs entretanto, 

instigaram o monarca inglês a participar 

das atividades militares mesmo ainda 

adoecido 

O rei Ricardo ainda não estava 

totalmente recuperado de sua doença; no 

entanto, ansioso por agir e decidido a tomar 

a cidade, tomou providências para que seus 

homens assaltassem a cidade, na esperança 

de que, sob a divina providência, ele fosse 

bem-sucedido. Ele tinha uma estrutura 

entrelaçada chamada cercleia construída, 

montada com grande cuidado. Ele decidiu 

que deveria ser levada para a vala do lado de 

fora da muralha da cidade. Por baixo ele 

colocou seus besteiros mais experientes, e 

fez com que ele [Ricardo] fosse levado 

junto com um leito de seda, para 
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desencorajar os sarracenos com sua 

presença e encorajar seu próprio hoste a 

lutar. Lá ele usou sua besta, com a qual ele 

era habilidoso, e matou muitos atirando 

flechas e dardos contra eles. (2001, p. 151 – 

tradução nossa) 

No decorrer do caminho entre 

Acre e Jaffa, o cronista ressalta o valor do 

líder e seu emblema serem vistos durante 

a marcha. 

O rei Ricardo comandou a vanguarda 

e manteve o comando supremo. / (...)seus 

corações [dos soldados] tremem e eles 

pensam que seu comandante foi superado 

quando eles não podem ver seu emblema em 

exibição. Pois eles [a hoste] ficam 

desanimados quando não aparecem, e 

pensam que o general deles deve ter sido 

dominado pela fraqueza de coração quando 

eles não vêem seu vôo normal [do 

emblema]; pois nenhum povo tem força para 

resistir ao inimigo se seu chefe está alarmado 

com a queda de seu estandarte; mas 

enquanto permanece ereto eles têm um certo 

refúgio. (2001, p. 168 – tradução nossa) 

Na estada da hoste cristã em Jaffa, 

um destacamento de escudeiros foi 

cercado por tropas mulçumanas. Ao ser 

relatado sobre o ocorrido, Ricardo reune 

alguns poucos companheiros e parte em 

socorro. Chegando ao local da luta, 

porém, a quantidade menor de 

combatentes cristãos faz com que um de 

seus companheiros o aconselhe a fugir ao 

invés de se envolver na batalha. Neste 

momento, entretanto, o rei inglês irado, 

exalta a responsabilidade do senhor 

ajudar seus subordinados. 

Quando eu tiver pedido aos meus 

amados companheiros para irem em frente 

na batalha contando com a promessa solene 

de que a ajuda viria, se eu não fizer o que eu 

disse e não estiver lá para defender aqueles 

que confiam em mim para que eles 

encontrem suas mortes - o que Deus proíbe - 

porque estou ausente e ocioso, então nunca 

mais usurparei o nome do rei! 

(NICHOLSON, 2016, p. 237-238 – tradução 

nossa) 
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O esforço dedicado para o sucesso 

da cruzada, nos interesses de defesa da 

cristandade, levam o empenho na 

reconstrução da fortaleza de Ascalão, 

onde Ricardo demonstra sua generosidade 

e tenacidade, se adequando ao conjunto 

de habilidades que consideramos cristãs.  

O rei desempenhou um papel 

proeminente no trabalho, como fez em 

todas as suas operações. Ao construir com 

as próprias mãos, incentivando os outros e 

distribuindo dinheiro, ajudou o trabalho a 

avançar de forma mais eficaz. Em seu 

encorajamento, cada um dos chefes e 

magnatas assumiu a responsabilidade de 

completar uma parte do edifício, cada um de 

acordo com seus meios. Se algum deles 

abandonasse o trabalho por falta de dinheiro, 

o rei de mente nobre, cujo coração era maior 

do que seu posto, daria a eles tudo o que 

precisassem de seus próprios recursos. 

Assim, o trabalho avançou tanto em seu 

aceno, com sua persuasão, através de seus 

esforços e despesas, que foi dito que ele era 

responsável por completar a reconstrução de 

três quartos da cidade. (NICHOLSON, 2016, 

p. 272 – tradução nossa) 

 

 

TABELA 2: OUTROS MONARCAS CITADOS 

Personagens Narrativas 

Béla da Hungria O rei dos húngaros, cujo nome era 

Béla [III, 1173-96], veio alegremente ao 

encontro de César [Frederico I]. Ele era um 

homem com muitos dons naturais: uma 

estatura alta e um rosto notável; e se o resto 

não fosse suficiente, ele seria considerado 

digno de um reino somente pela graça 

magistral de seu rosto. Este rei apressou-se 

alegremente em encontrar o exército de 

Cristo. Recebeu-o hospitaleiramente, 

acompanhou-o em sua rota na amizade e 
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por ações práticas deu testemunho do 

fervor de sua devoção (NICHOLSON, 

2016, p. 53 – tradução nossa) 

Frederico I Ele tinha uma característica notável 

e surpreendente que também é registrada 

em Sócrates: sua expressão refletia sua 

mente firme, constante e imutável, nunca 

enevoada de tristeza, nem tensa de raiva, 

nem relaxada de alegria. (NICHOLSON, 

2016, p. 59-60 –tradução nossa) 

Henrique II O dito arcebispo veio como um 

mensageiro para despertar alguns dos fiéis 

e recrutá-los como ajudantes para recuperar 

a terra de Jerusalém. Ele fora 

especialmente enviado ao rei da 

Inglaterra porque suas virtudes eram 

famosas em todos os lugares, superando 

as de todos os reis de toda a terra - sua 

sabedoria, glória, riqueza e poder. 

(NICHOLSON, 2016, p. 135 –tradução 

nossa) 

 

Um dos maiores antagonistas da figura de rei ideal é João, o irmão de Ricardo. Citado 

apenas em duas ocasiões, é realçado a falta de dinheiro nos cofres da coroa inglesa, expropriados 

por João, a perseguição aos homens da Igreja, a tentativa de tomada da coroa e por não levar em 

consideração o que seus conselheiros têm a lhe dizer. O personagem que representa a maior 

antítese a figura ideal que é construída em torno de Ricardo, indubitavelmente é Conrado de 

Monferrato, rival político do rei inglês. O marquês é caracterizado como ardiloso e inteligente, 

mas ao contrário do rei inglês, usa essas qualidades apenas para proveito próprio. Por fim, o autor 

aponta em outras passagens da crônica diferentes qualidades reprováveis: a crueldade, leviandade 

e infidelidade.  

 

CARACTERÍSTICAS NEGATIVAS: JOÃO I E CONRADO DE MONFERRATO 

João I O capelão veio levando uma carta 
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ao rei em nome do bispo William de Ely 

[William Longchamp], o chanceler do rei, 

informando-o de que ele e outros que o rei 

designara para governar o reino de 

Inglaterra enquanto ele estava ausente já 

haviam sido expulsos das fortalezas do 

país, e alguns dos que o apoiavam foram 

mortos nos distúrbios, que o capelão 

testemunhou que se viu. Através das ações 

do irmão do rei, João, que era então conde 

[de Mortain], o chanceler do rei fora 

expulso da Inglaterra, e nenhum dinheiro 

permaneceu no tesouro real ou em qualquer 

lugar, exceto apenas um pouco que era 

mantido escondido com dificuldade nas 

igrejas.  

O capelão acrescentava que, depois de 

muitos problemas e ferimentos, o mesmo 

chanceler, sacerdote, bispo e prefeito de 

todo o reino fugira para a Normandia; e o 

conde supracitado exigia firmemente dos 

condes e nobres juramentos de lealdade e 

submissão do reino e a custódia dos 

castelos. Ele também estendeu a mão para 

usurpar os pagamentos anuais para o 

tesouro real, que são chamados de 

"pagamentos de dinheiro público" 

(NICHOLSON, 2016, p. 274-275 – 

tradução nossa)  

 No Bambual dos Estorninhos, um 

mensageiro enviado da Inglaterra veio ao 

rei, um clérigo chamado John d'Alençon. 

Ele relatou que a Inglaterra havia sido 

levada à desordem pelo conde João, o 

irmão do rei, que não era persuadido 
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por sua mãe, a rainha, nem por 

ninguém, mas agia de acordo com seus 

próprios caprichos. Ele estava sendo 

encorajado pelo rei da França, e 

mensageiros ficavam indo e voltando entre 

eles. Afirmou que os assuntos já haviam 

chegado tão longe que, a menos que algo 

restringisse essa traição abominável, havia 

o perigo de que muito em breve a 

Inglaterra fosse tirada da autoridade do Rei 

Ricardo. (NICHOLSON, 2016, p. 290 – 

tradução e grifos nosso) 

Conrado de Monferrato O marquês, que havia recuado para 

Tiro para consertar sua frota, agora 

retornava a pedido de nosso povo com uma 

enorme quantidade de equipamentos e 

muitos guerreiros e comida. Nosso povo 

novamente ganhou o controle do mar e 

abriu caminho para que os navios se 

aproximassem com mais segurança. Pois, 

graças à mediação dos príncipes, o rei e o 

marquês haviam se reconciliado com base 

no fato de que o marquês controlaria Tiro, 

Beirute e Sidon, e como o homem fiel do 

rei, ele concentraria todo o seu poder em 

promover os interesses do rei e do reino. 

Mas a ambição precipitada sempre leva 

um coração ganancioso e iníquo a se 

desviar: queimando com o desejo de 

conquistar o reino, ele quebrou sua 

palavra juramentada. Ele fingiu ser um 

amigo enquanto escondia sua inimizade 

por dentro. (NICHOLSON, 2016, p. 76 – 

tradução e grifos nosso) 
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Sobre a estratégia assumida pelo 

marquês para conquistar o título de rei de 

Jerusalém. 

Adotando uma abordagem indireta 

para começar, ele reclamou do estado do 

governo, alegando que o rei não estava em 

condições de administrar os assuntos do 

Estado, e agora que sua esposa havia sido 

tirada dele ele não tinha o direito de 

governar, uma vez que outra filha do rei 

Amalrico ainda estava viva. Primeiro ele 

colocou esses argumentos diante do povo, 

mas ele também teve o cuidado de buscar o 

apoio dos príncipes, ganhando alguns com 

presentes e fazendo com que outros se 

juntassem a ele porque eram parentes dele. 

Ele seduziu alguns por bajulação, 

colocou alguns sob sua obrigação por 

favores e atraiu alguns por promessas. 

Ele era um homem tão diligente e tinha 

tantos argumentos inteligentes na ponta 

dos dedos que obtinha facilmente tudo o 

que desejava. Ele superou os enganos de 

Sinon, a eloquência de Ulisses e a língua 

bifurcada de Mitrídates. (NICHOLSON, 

2016, p. 100 – tradução e grifos nossos) 

 Então o marquês aproximou-se 

do clero com presentes e astúcia. Ele 

soou todos aqueles em quem ele acreditava 

que o apoiavam; Ele derramou enorme 

generosidade para corromper a 

integridade judicial com o encantamento 

do ouro. (NICHOLSON, 2016, p. 101 – 

tradução e grifos nossos) 

 

CONCLUSÃO 

Após a análise da fonte e da revisão historiográfica referente a Ricardo I, podemos 

descrevê-lo como um personagem complexo. Se de um lado possuiu valores cavaleirescos, 
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generosidade e se mostrou um bom estrategista no campo de batalha, por outro, pode ser descrito 

como inflexível, desleal e violento. Sua ambição por conquistas levaram-no a tomar ações 

contraproducentes para a cruzada na Sicília e no Chipre.  

No século XIII, a escrita recebe cada vez mais importância na promoção da figura régia ou 

para propor um modelo de rei ideal, confluindo, deste modo, a Ricardo reunir na crônica todas as 

características de um bom rei: cristão, virtuoso, conquistador e justo. Como apontado por J. Flori, 

Ricardo inaugura uma nova concepção de modelo régio: o rei-cavaleiro. Podemos verificar na 

fonte Ricardo aplicando a justiça, mantendo a paz protetor da fé cristã e defensor dos territórios, 

congregando todas as principais funções que o rei medieval ideal necessitava possuir. 

O rei inglês reunia desta forma todos os valores que o clero havia proposto à cavalaria: 

proteção dos indefesos, o combate aos inimigos da Igreja, o aspecto de missão exterior da 

cavalaria, valorização do valor, da fidelidade, da força do corpo e do caráter. A narrativa da 

crônica conseguiu ressaltar todos estes valores em Ricardo, na glorificação dele a partir da guerra. 

Notamos, deste modo, a valorização da função de líder militar do rei pela Igreja. Os aspectos mais 

marcantes de Ricardo no Itinerarium é como se torna um exemplo e força inspiradora para sua 

hoste fazendo ser visto em momentos de fraqueza das forças cristãs, sua generosidade, sua 

valentia e cercar-se de bons conselheiros. A concepção de honra então se liga a coragem. A falta 

de críticas a Ricardo na fonte e a valorização de suas habilidades o fazem ser um modelo de rei 

ideal. Pudemos então demonstrar como os valores da ética cavaleiresca se tornam ideais para o 

soberano medieval. A falta de maestria de João na arte da guerra provocou uma demanda para 

relembrar a figura de um rei exemplar, um rei-cavaleiro, feita então na figura de Ricardo. 

Finalizada esta etapa da pesquisa, surgem novas indagações a respeito da confecção do 

Itinerarium. Seria possível considerá-lo um espelho de príncipe? Quem se beneficiaria com a 

redação desta crônica: o clero e/ou a nobreza? Quais as fragilidades de quem era interessado em 

sua confecção? Esperamos conseguir responder estes novos questionamentos em uma fase 

posterior da pesquisa, da qual acreditamos ainda haver novos horizontes de estudo. 
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RESUMO: A comunicação apresentada ao Simpósio Temático 9 - O fazer-se da historiografia: o uso 

de fontes orais, documentos cartoriais e paroquiais como possibilidades de pesquisa – do I Seminário 

de Estudos Históricos da Universidade Federal do Paraná trabalha sobre as possibilidades de 

pesquisarelativas ao acervo do Arquivo Dom Alberto José Gonçalves da Catedral Basílica de Curitiba. 

Desse acervo, situam-se como principais os Livros do Tombo, que nos ajudam a analisar uma 

determinada escrita da história feita em Curitiba desde o século XVIII. No processo, observou-se 

grandes períodos lacunares que abrangem várias décadas, inclusive o curioso fato da Paróquia ter sido 

fundada por volta de 1668, mas o primeiro Livro do Tombo rubricado e escriturado apenas em 1747, 

quase oitenta anos depois. Nesse primeiro livro foram escritas, até 1882, apenas vinte de cento e doze 

páginas, conforme relatório daquele ano feito pelo bispo de São Paulo, indicando negligência e 

abandono por parte dos padres responsáveis. Isso se observará em todos os livros de registros de 

Tombo da Matriz de Curitiba, em períodos maiores e menores, o que impede nossa adequada 

compreensão de diversos aspectos da história, como por exemplo o Cemitério do Sítio do Mato, um 

“cemitério perdido”, bento por volta de 1815 e que distava cerca de meia légua a leste de Curitiba, 

feito para sepultar doentes, principalmente “bexiquentos” (doentes da varíola), do qual se tem 

pouquíssimo conhecimento. Esses grandes intervalos, inclusive, nos levam a uma incerta discussão 

sobre o desaparecimento de um desses livros que, se de fato ocorreu, nunca foi oficialmente 

documentado. O quadro geral donde se situa a presente discussão torna-se relevante quando um dos 

principais arquivos históricos da cidade não conhece o próprio acervo, que é de interesse de toda a 

comunidade.  

Palavras chave: Livro do Tombo; Matriz de Curitiba; hiato; arquivo. 

 

ABSTRACT: The communication presented to the Thematic Symposium 9 - The making of 

historiography: the use of oral sources, cartoria and parochial documents as research possibilities - of 

the I Seminário de Estudos Históricos of the Universidade Federal do Paraná works on the possibilities 

of research related to the collection of the Arquivo Dom Alberto José Gonçalves of the Catedral 

Basílica de Curitiba. Among these collections are the Tombo Books, which help us to analyze a 

certain writing of the history made in Curitiba since the eighteenth century. In the process, we 

observed great lacunar periods that cover several decades, including the curious fact of the Parish was 

founded around 1668, but the first Book of Tombo initialed and written only in 1747, almost eighty 

years later. In that first book, only twenty of one hundred and twelve pages were written, until 1882, 

according to the report of that year made by the bishop of São Paulo, indicating negligence and 

abandonment by the responsible priests. This will be observed in all records of the Tombo Books of 
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the Curitiba Mother Church, in longer and shorter periods, which impedes our adequate understanding 

of several aspects of history, such as the Cemetery of Sítio do Mato, a "lost cemetery" blessed around 

1815 and that was about half a league east of Curitiba, made to bury patients, mainly "bexiquentos" 

(smallpox patients), of which there is very little knowledge. These large intervals also lead us to an 

uncertain discussion of the disappearance of one of these books which, if in fact occurred, has never 

been officially documented. The general framework of the present discussion becomes relevant when 

one of the main historical archives of the city does not know the collection itself, which is of interest 

to the whole community. 

Key words: Book of Tombo; Curitiba Mother Church; gap; archive. 
 

Os Livros do Tombo das paróquias católicas são uma preciosa fonte de informação 

relativa à cotidianidade e forma de organização de determinadas comunidades eclesiais. No 

Brasil, dada a profunda influência do catolicismo desde sua origem enquanto domínio português, 

esse tipo de documentação auxilia em grande parte na compreensão dos mais variados aspectos da 

sociedade, sendo sua escrituração existente até hoje. Esses Livros do Tombo eram livros 

destinados à inventariação das igrejas, descrição física do templo, suas origens, seus limites 

geográficos, número de casas e moradores, balanço econômico, transcrição de cartas de 

mandamentos, obrigações e de orientação pastoral, e ainda dos principais eventos do cotidiano 

paroquial (LONDOÑO, 1996, p. 96). Segundo as Constituições Primeiras do Arcebispado da 

Bahia, primeiro corpo de mandamentos relativos ao funcionamento da Igreja Católica no Brasil, 

escritas por Dom Sebastião Monteiro da Vide, quinto Arcebispo Metropolitano de São Salvador 

da Bahia, em 1707, além dos diversos livros que deveriam compor um arquivo paroquial (como 

de batismo, casamento e óbito), deveriam os padres manter um “livro da igreja”, para nele 

registrar o que segue: 

715: Para que a prata, ornamentos, e moveis das Igrejas estejão a bom estado, e a 

todo tempo conste quaes, e quantos tem cada Igreja, ordenamos e mandamos, sob 

pena de dez cruzados, que na nossa Sé Cathedral, e mais Igrejas Matrizes, ou filiaes 

de nosso Arcebispado se faça inventário, e tudo se escreverá em um livro da Igreja. 

718: Item ordenamos que se conserve no cartório da nossa Sé sempre a bom recado 

um livro do tombo, em que se vem escriptas as cousas seguintes. 

719: Em primeiro lugas todas as Dignidades, Conezias, Prebendas e meias 

Prebendas: os Officios que há na nossa Sé Cathedral, e as obrigações, e encargos 

que tem. Item todas as Igrejas Parochiaes de nosso Arcebispado, declarando-se o 

nome dos Oragos, e as Cappelas Annexas que tem e quem as fabrica. (VIDE, 1853, 

pp; 261-262) 

Para o presente estudo, é importante pensar a distância existente entre todas essas igrejas 

paroquiais de suas sedes diocesanas. Em Curitiba, por exemplo, a Paróquia Nossa Senhora da Luz 

dos Pinhais (hoje Catedral Basílica), teria sido fundada por volta de 1668 (FEDALTO, 2014, p. 

91), sendo a segunda do Paraná, atrás da Paróquia Nossa Senhora do Rosário (atual Catedral 

Diocesana), em Paranaguá, ereta em 1655 (FEDALTO, 2014, p. 74). Então, quando de sua 

fundação, a Paróquia de Curitiba estava sob a jurisdição canônica da Diocese de São Sebastião do 
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Rio de Janeiro (hoje Arquidiocese do Rio de Janeiro), fundada em 1575 enquanto Prelazia 

(circunscrição hierarquicamente inferior à Diocese, de certo modo subordinada a esta; no caso, a 

Diocese de Salvador), até 1745, quando o papa Bento XIV cria a Diocese de São Paulo. Sob 

jurisdição do Rio de Janeiro, na segunda metade do século XVII e primeira metade do século 

XVIII, a distância da Paróquia de Curitiba com sua sede diocesana é grande, e a gerência dos 

bispos sobre as paróquias dessas regiões dificultosa. Aproximando-se a sede diocesana para São 

Paulo, a distância ainda é um fator considerável para o momento e para a região, mas a quantidade 

de paróquias a administrar é menor, e os caminhos a percorrer mais curtos. 

A preocupação demonstrada pelo Arcebispo Metropolitano de São Salvador da Bahia no 

início do século XVIII  em relação à escrituração dos livros paroquiais se reproduzirá em Dom 

Bernardo Rodrigues Nogueira, primeiro bispo da recém criada Diocese de São Paulo, quando em 

13 de dezembro de 1746 publica uma Carta Circular a todo o clero ordenando a abertura e 

escrituração de um Livro do Tombo, que deveria seguir a seguinte composição: história e origem 

da paróquia; descrição do templo e inventariação de bens; descrição física da paróquia, com 

território e limites, número de casas, capelas, etc.; balanço econômico das entradas e saídas da 

igreja, e dos valores a serem cobrados pela celebração dos sacramentos. Ainda segundo Dom 

Nogueira, deveriam ser os Livros do Tombo das igrejas paroquiais remetidos ao Bispo a cada seis 

meses, para que se verificasse o bom andamento de sua escrituração e para que ele conhecesse a 

realidade de cada uma dessas igrejas (LONDOÑO, 1996, p. 96). Curitiba, que já era paróquia 

desde 1668, só irá abrir, rubricar e iniciar a escrituração de seu primeiro Livro do Tombo apenas a 

partir dessa carta do final de 1746. 

No dia 20 de fevereiro de 1747 – apenas algumas semanas após a determinação do Bispo 

de São Paulo – o Padre Manoel Domingues Leytão, Vigário da Paróquia Nossa Senhora da Luz 

dos Pinhais de Curitiba, faz a abertura do livro, cujo termo em transcrição segue: 

Este livro ha de servir de Tombo desta Igrª. de Nossa Snrª. da Luz, da vª. de 

Curityba, vay numerado e Rubricado por mim, com a mª. Rubrica costumada = 

Leytão, por ordem de sua Ex
ca

.Rmª. e no fim leia o termo de encerram
to

. Curityba de 

fevereiro 20 de 1747a. O Vigrº. [assinado] Manoel Domingues Leytão. (ACBC, 

1747-1878, p. s/n) 

Na página seguinte ao termo de abertura do livro, o Padre Leytão prestou juramento ao 

Padre Francisco de Meyra Calassa, visitador do Bispo de São Paulo, vindo um mês adiante, cujo 

termo segue: 

Aos vinte dias do Mes de Março de mil sete centos quarenta e sete anos nesta villa 

de Coriytiba em casas e moradas do Reverendo Vigario Manoel Domingues Leytão, 

onde eu escrivam abaixo nomeado fuy vindo, e ahy pelo dito Reverendo Vigario me 

foy dado juramento aos Santos Evangelhos em hum livro dele para bem e fielmente 

escrever, neste livro, todas as cousas pertencentes ao Tombo desta Igreja de Nossa 
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Senhora da Luz de Coriytiba, e mais Capellas filiais da dita Igreja q se achão nesta 

Freguezia, tudo na forma da Ordem do Excellentissimo e Reverendissimo Senhor 

Dom Bernardo Rodrigues Nogueyra, primeyro Bispo da Cidade de Sam Paulo, o 

qual juramento tomey e debaixo dele me obrigo dar ordem do dito Snr, e de tudo 

mandou o dito Reverendo Vigario fazer este termo em que assignou com migo 

escrivam, e eu o Padre Francisco de Meyra Calassa, escrivam eleyto que o escrevi. 

O Vigrº. [assinado] Manoel Domingues Leytão. [assinado] Fran
co

. de Meyra 

Calassa.(ACBC, 1747-1878, p. 1) 

O envio de um escrivão para colher juramento do Vigário das paróquias – e verificar a 

efetiva abertura do livro – corrobora com a preocupação do Bispo de São Paulo em relação aos 

Livros do Tombo. Preocupação válida, tendo em vista que desde sua fundação como Paróquia em 

1668 até a escrituração do primeiro Livro do Tombo, 1747, quase oitenta anos de registros se 

“perderam”, como a fundação da Vila, em 29 de março de 1693, que aconteceu dentro da primeira 

capela dedicada a abrigar Nossa Senhora da Luz (CÂMARA MUNICIPAL DE CURITIBA, 1993, 

p. 20); a construção da antiga igreja Matriz, comissionada pela Câmara (pois sua sede era o 

próprio templo), que teria durado aproximadamente de 1714 a 1720 (GRASSI, 2016, p. 29), a 

chegada da segunda imagem de Nossa Senhora da Luz, mandada trazer de Portugal em 1721 

(GRASSI, 2016, p. 29), a ainda a visita do Ouvidor Rafael Pires Pardinho. Iniciando a 

escrituração do Livro do Tombo, o Padre Manoel Domingues Leytão fará exatamente aquilo 

ordenado pelo Bispo de São Paulo, descrevendo e inventariando a igreja (feita de pedra e barro, 

com três altares, forrada com tábuas de cedro, com púlpito de madeira e sem coro, dois sinos, dois 

sacrários, etc.), quantidade de habitantes (348 casais), seus limites (Antonina, a leste, Apiaí, a 

oeste, Iguape, ao norte, e São Francisco e Laguna, ao sul), e rendimentos (cerca de 150$000 por 

ano) (ACBC, 1747-1878, pp. 2-3). 

Após esses registros primários do Tombo, feitos em 1747, o próximo registro na sequência 

já acontece mais de cinquenta anos depois, em 1798, com uma carta circular do Bispo de São 

Paulo sobre a instrução do clero e alguns procedimentos canônicos(ACBC, 1747-1878, pp. 6-9); 

ou seja, o primeiro grande hiato, fora aquele situado entre a criação da paróquia e a abertura do 

Livro. Depois disso, mais alguns anos se passam, até 1811, quando é relatada a benção da Capela 

de São Francisco de Paula (hoje as ruínas, na Praça João Cândido, em Curitiba)(ACBC, 1747-

1878, p. 10). Do registro seguinte, de 1813, relatando a criação da Paróquia Nossa Senhora da 

Conceição do Tamanduá (hoje Palmeira, na Região Metropolitana de Curitiba), o hiato será de 

quinze anos, com uma Carta Pastoral de Dom Mateus de Abreu Pereira, Bispo de São Paulo, de 

1828(ACBC, 1747-1878, pp. 11-13). Alguns outros registros serão feitos na sequência até 1853, 

quando acontece o último lançamento antes da chegada de Dom Lino Deodato Rodrigues de 

Carvalho, Bispo de São Paulo de 1871 a 1894, que realizou Visita Pastoral a Curitiba em 

dezembro de 1882. Ou seja: encontrou o Livro do Tombo abandonado há quase três décadas. 
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Na Visita Pastoral, Dom Lino encontra o primeiro – e até então único – Livro do Tombo 

escrito apenas até a página de número 20, sendo que aproximadamente 140 anos teriam se 

passado desde sua abertura, e decide por destituir o Vigário de então, o Padre Agostinho Machado 

Lima. Escreve, na página 21 do mesmo Livro: 

Com este livro único do Tombo, que podemos encontrar nesta antiga Parochia de 

Curitiba, talvez por não existir outro, ou haver-se extraviado, ou mesmo por não nos 

ter sido apresentado outro, em rasão do estado mórbido e de notória inabilitação em 

que infelizmente achamos reduzido o Revrº. Vigario Collado desta Igreja, não 

podemos deixar de sentir e amargamente deplorar que tenha sido, por ventura, 

completamente abandonado a escripturação do livro do tombo. (ACBC, 1747-1878, 

p. 21) 

Nomeia então, de forma interina, um dos coadjutores da Paróquia, o Padre José Joaquim 

do Prado, e ordena que um dos secretários da Visita Pastoral transcreva, de forma retroativa, 

diversas cartas de orientação canônica e pastoral dos bispos de São Paulo dos anos anteriores a 

sua estadia, até que se encerre o livro na página 112. Encerrados os registros retroativos, abre e 

rubrica um novo livro, cujos relatórios de visita preencherão as primeiras quinze páginas, sendo 

uma fonte importante para de alguma forma suprir lacunas – ou ao menos levantar hipóteses e 

sanar dúvidas – dos anos anteriores, desde a fundação da Paróquia, que nunca haviam sido 

lançados na escrituração do Livro do Tombo, como acerca das igrejas existentes (paróquias e 

capelas), irmandades, cemitérios, etc. Num dos relatórios da Visita Pastoral, é mencionada a 

existência de um cemitério próprio para doentes, sobretudo da varíola, chamado de “Sítio do 

Mato”, que, bento por volta de 1815, não foi registrado no Tombo no intervalo dos registros entre 

1813 e 1828. Sobre esse campo santo, diz o relatório: 

Cemiterio do Sitio do Matto. Situado cerca de meia legua a Leste de Curitiba, foi 

bento no dia 15 de, digo, 1º de julho de 1815, pelo então Vigario d’esta parochia P
e
. 

José Barboza de Brito, por terem ali sido sepultados os bexiguentos, diz o refereido 

Vigario no termo de benção. Fazendo-se outrora os enterramentos dentro das igrejas 

e havendo grandes inconvenientes em serem nellas sepultados os variologos, para 

sepultural destes, forão erectos, com o se Sitio do Mattos, trez ou quatro cemitérios, 

sobre os quais deixo de fallar por me faltarem ainda as ncessarias informações. 

N’esta parochia além das capellas acima referidas há mais algumas outras, que não 

menciono, por me faltarem os dados precisos. (ACBC, 1882-1897, p. 14) 

Além de elencar o Sítio do Mato junto de outros três ou quatro cemitérios nunca 

identificados, outras capelas também nunca teriam sido elencadas no Livro do Tombo. Grassi, 

pesquisadora dos cemitérios e dos enterramentos em Curitiba, chama o Sítio do Mato de 

“cemitérios dos excluídos”, sobretudo pela função posta de distanciar os mortos doentes com 

medo de espalhar a doença: “Uma légua equivalia a cerca de 6.600 metros, ou seja, o local distava 

cerca de três quilômetros da cidade, em área considerada rocio, além do quatro urbano da época” 

(GRASSI, 2016, p. 37). 
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Continuando novamente acerca dos hiatos deixados pelos vigários ao longo dos séculos, 

mais uma vez Dom Lino de Carvalho lamenta o abandono do Tombo: 

Pertencem ainda a Matriz muitos outros objetos descriptos na relação que nos foi 

ministrada, sem forma de inventario, e que não consta no Livro do Tombo, cuja 

escripturação, segundo suppomos, acha-se a muitos annos abandonada, uma vez que 

não nos foi apresentado outro Livro do Tombo senão o primitivo [...]. Contem esse 

livro 112 fls. de papel e apesar de sua antiguidade, estão escripturadas apenas vinte. 

(ACBC, 1882-1897, p. 3) 

Após o retorno de Dom Lino a São Paulo, vem a nomeação oficial do Padre José Joaquim 

do Prado como Vigário da Paróquia de Curitiba, que adere à responsabilidade de escrever no 

Tombo, o que se observará com regular atenção nas décadas seguintes, apesar de algumas falhas 

que impedem uma compreensão mais precisa dos fatos, entre as quais podemos listar a chegada da 

terceira e atual imagem de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, que hoje se venera no trono central 

da Capela-mor da igreja Catedral Basílica; quais seriam as imagens transladas para a Igreja de 

Nossa Senhora do Rosário quando foi decretado o fechamento da antiga Matriz para o início de 

sua demolição, que deu lugar ao atual templo; a falta de dados sobre a transferência da sede 

paroquial durante a construção do prédio onde hoje é a Catedral, originalmente ordenada para a 

Igreja de Nossa Senhora do Rosário e dos Pretos de São Benedito, templo edificado e mantido 

pela população escravizada em Curitiba, para a Igreja da Ordem Terceira de São Francisco das 

Chagas, frequentada por uma população mais embranquecida; como era a Catedral na sua 

inauguração, do ponto de vista da decoração das paredes internas, dos vitrais, do mobiliário, etc., 

dada a falta de fotografias internas do templo no período (final do século XIX); ou ainda como, 

por quem e quando teria sido realizado o aprimoramento plástico acontecido no interior da igreja 

Catedral nas décadas de 1930 e 1940, que inclui o vasto mobiliário em imbuia, os vitrais 

temáticos e coloridos, a mudança na iluminação e a eletrificação do órgão de tubos. 

Essa última questão deu-se devido a um dos únicos hiatos significativos existentes na 

escrituração dos Livros do Tombo durante o século XX, quando um padre em especial, Ladislau 

Kula, não lançou nenhum registro durante seu período de administração da Paróquia, de 1931 a 

1947. Ao assumir seu sucessor, o Padre Isidoro Mikosz, relata: “Ele [Padre Ladislau Kula] esteve 

aqui na Catedral, como Cura, durante um período de cerca de dezesseis anos. Entretanto, nesse 

espaço assás longo, nada foi escrito a respeito dos acontecimentos principais da vida paroquial” 

(ACBC, 1895-1947, p. 198) 

Outra questão importante levantada pela atual administração da Paróquia da Catedral 

Basílica e de outras figuras do meio é sobre o furto ou sumiço de um dos Livros do Tombo. Hoje, 

constam no acervo do Arquivo Catedralício Dom Alberto José Gonçalves da Catedral Basílica 
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cinco Livros do Tombo: o primeiro, de 1747 a 1878; o segundo, de 1882 a 1897; o quarto, de 

1895 a 1947; o quinto, de 1947 a 2009; e o sexto e em atual escrituração, desde 2010. Pela 

sequência aqui trazida e até o momento tida como oficial, faltaria no arrolamento o terceiro Livro 

do Tombo. Essa questão foi levantada de forma mais exposta pelo então vereador da Câmara 

Municipal de Curitiba, Rafael Valdomiro Greca de Macedo, em sessão do dia 8 de novembro de 

1984, no qual solicita a inclusão nos anais da Câmara do furto da imagem do Menino Jesus 

adjacente à atual imagem de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, ocorrido em 13 de fevereiro 

daquele ano. Explicitando acerca da origem da peçam furtada, disse o vereador: 

Porque nós não temos anotação de Alfândega, porque tanto o Livro do Tombo da 

Catedral daquele tempo como os documentos da Alfândega de Paranaguá 

desapareceram. O Livro do Tombo foi roubado da Catedral, o do ano de 1889 até 

1893, e os documentos da Alfândega de Paranaguá, pasmem os Senhores, foram 

vendidos para a Fábrica de Artifícios Paiva, que fez bombas de São João, foguetes, 

buscapés, com a memória do Estado. (ACMC, 1982, pp. 1-2) 

Pelo que é trazido no frontispício dos livros de número 1, 2 e 4 (o quinto e o sexto não 

possuem texto de fronte), o livro faltante seria o de número 3, elencado pelo vereador Macedo 

como pertencendo ao período de 1889 a 1893. Contudo, além da ausência de relato oficial – que 

no caso de um livro eclesiástico se faria no próprio Livro do Tombo em andamento na igreja 

Catedral, ou ainda no Livro do Tombo da Arquidiocese de Curitiba, pois a Catedral é a principal e 

mais antiga de todas as paróquias – o período citado pelo camarista não nos parece compor um 

Livro do Tombo único, contemplando apenas cinco anos de registros, sobretudo para o período. 

Por exemplo: o primeiro livro do tombo, com 112 páginas, foi escriturado, ao menos via de regra, 

por 131 anos; o segundo, com 200 páginas, escriturado por 15 anos; o quarto, com 200 páginas, 

por 52 anos; o quinto, também com 200 páginas, 62 anos; e o sexto e último, apenas de ainda não 

concluído, estava em outubro de 2018 com 195 páginas preenchidas, portanto com escrituração 

prevista para 8 ou 9 anos (2010-2018 ou 2019). Considerando a atual escrituração dos Livros do 

Tombo na igreja Catedral Basílica, que justamente devido aos grandes hiatos do passado, que 

prejudicam nossa visão mais acurada da história, tem-se o cuidado com o quase exagero na 

quantidade de fatos a serem lançados, e nestes, com a quantidade de detalhes a serem apurados. 

Como exemplo, os relatos do falecimento do quinto Arcebispo Metropolitano de Curitiba, Dom 

Moacyr José Vitti, em 2014, desde a nota oficial até a emissão da certidão de óbito, ultrapassam 

doze páginas (ACBC, 2010, pp; 99-111). Sendo assim, tendo em vista as noções de replicar, em 

devidas proporções, o que foi observado nos momentos mais distintos possíveis (ou seja, século 

XVIII e século XIX), teria sido muito improvável um Livro de Tombo contendo entre cem e 

duzentas páginas ter sido aberto, escriturado e encerrado em menos de cinco anos.  
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O que sabemos com mais precisão é que, de fato, no momento da Visita Pastoral de Dom 

Lino Deodato Rodrigues de Carvalho, apenas um livro estava em escrituração, e que depois da 

posse do Padre José Joaquim do Prado, em substituição ao Padre Agostinho Machado Lima, 

quando faz alguns breves relatos acerca da situação da Paróquia, relata ter com ele dois Livros do 

Tombo: “Relação dos livros que encontrei: De baptisados entre velhos e novos, trinta e um; De 

casamentos, quatorse; De obitos, des; de Casamentos, baptisados e obitos, um; do Tombo, que me 

vierem de São Paulo, enviados pelo Snr. Bispo Diocesano, dous” (ACBC, 1882-1897, p. 17). Os 

dois Livros do Tombo aos quais o Padre José Joaquim do Prado se referem seriam o primeiro, 

aquele encontrado por Dom Lino e por ele encerrado, e o segundo, aberto pelo mesmo bispo ainda 

em Visita Pastoral, inaugurado com seu relatório da estadia em Curitiba. 

Outro ponto que se faz necessário para tentar entender a sequência dos Livros do Tombo é 

como estão grafados seus frontispícios: 

 

Figura 1. Frontispício do primeiro Livro do Tombo 

da Paróquia Nossa Senhora da Luz dos Pinhais de 

Curitiba (1747-1878). Foto: Gabriel Forgati, 2018. 
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Figura 2. Frontispício do segundo Livro do Tombo da 

Paróquia Nossa Senhora da Luz dos Pinhais de Curitiba 

(1882-1897). Foto: Gabriel Forgati, 2018. 

Figura 3. Detalhe da 

Figura 2. 
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Ao contrário do acontece no Livro do Tombo de número 1, nos livros de número 2 e 4 a 

parte grafada no frontispício onde vem lançado o número que marca a sequência parece se 

sobrepor a outros, de grafia e quantidade de pigmento semelhante ao restante do corpo de letras 

que o formam, situando-se de forma mais grosseira e com considerável quantidade de pigmento a 

mais que o restante, como que de forma a cobrir o que ali estava escrito antes para atender a essa 

demanda da falta de um dos livros. 

A hipótese levantada nesse estudo breve e ainda bastante preliminar é de que tal furto ou 

desaparecimento do terceiro Livro do Tombo da Matriz de Curitiba nunca tenha acontecido de 

fato. O que teria corroborado para se considerar essa possibilidade seria, em primeiro lugar, os 

hiatos existentes dentro dos livros, denunciando a falta de disciplina, zelo e organização dos 

Figura 4. Frontispício do quarto Livro do Tombo da Paróquia 

Nossa Senhora da Luz dos Pinhais de Curitiba (1895-1947). 

Foto: Gabriel Forgati, 2018. 

Figura 5. Detalhe da 

Figura 4 
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padres nos mais variados momentos históricos com a escrituração de um relato tido como 

importante pela própria comunidade eclesiástica e que serve para atender inúmeras demandas da 

comunidade de pesquisa em geral; e, em segundo lugar, o desconhecimento da administração da 

Paróquia em relação ao seu próprio acervo, gerando a dúvida alimentada por um “mito” do 

desaparecimento do que seria o terceiro Livro do Tombo da Paróquia Nossa Senhora da Luz dos 

Pinhais, mas cujo período denunciado (1889-1893) aparece contemplado na relação existente, 

mesmo que não traga o tipo exato de informação que se tenha buscado em determinado momento.  

Na apresentação da comunicação do qual se demandou o presente estudo, dentro do 

Simpósio Temático 9 – O fazer-se da historiografia: o uso de fontes orais, documentos cartoriais e 

paroquiais como possibilidades de pesquisa – do I Seminário de Estudos Históricos da 

Universidade Federal do Paraná, o primeiro ponto a considerar levantado pela coordenação e 

pelos presentes foi de como uma fonte tida como oficial não obedece modos de construção 

rígidos, estando sujeito a falhas, e portanto nem sempre totalmente crível, de como os agentes da 

criação dessa fontes – sacerdotes católicos – seriam tidos, sobretudo em séculos mais passados, 

como detentores de um conhecimento superior à comunidade ali a eles posta, mas de que de todo 

modo de alguma forma negligenciaram uma escrita dada como primordial pelos seus próprios 

superiores, e de como a credibilidade de figuras eminentes – como do então vereador Rafael 

Valdomiro Greca de Macedo – podem demandar questões problemáticas sem estudos que façam 

usode uma pesquisa aprofundada, mesmo que o resultado de tais buscas continuem por não 

responder ou sanar em contrário as dúvidas geradas pelo pesquisador.  
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Resumo: A proposta desta comunicação será apresentar as contribuições do filósofo Lúcio Aneu 

Sêneca (Córdoba, 4 a.C. — Roma, 65), como objetivo de analisar o pensamento estoico contido em 

sua obra Cartas a Lucílio, evidenciando em que medida a influência da ética presente no Estoicismo 

norteou as ações do homem romano durante o século I d.C. A partir das leituras e seleção das epístolas 

endereçadas a seu discípulo e amigo Gaio Lucílio Junior, podemos identificar exortações em que são 

apresentados conceitos que direcionam a busca da virtude e do bem moral. Sêneca é um dos maiores 

representantes da filosofia denominada Estoicismo que surgiu no período helenístico por volta de 304 

a.C e dominou praticamente os primeiros séculos do período imperial romano, de bases socráticas a 

ética estoica argumentava que o homem nasceu para viver em harmonia com a natureza e apenas por 

meio dela poderia atingir a virtude e alcançar a sabedoria e a felicidade, viver como um verdadeiro 

sábio. Sêneca defende como esses valores, transformados em atitudes concretas são essenciais e 

contribuem para a formação do homem em busca do Soberano Bem, que é ensinamento. 

Palavras-chave: Sêneca; Estoicismo; Principado Romano; Virtude. 

 

Resumen: La propuesta de esta comunicación será presentar las contribuciones del filósofo Lucio 

Aneu Séneca (Córdoba, 4 a.C. - Roma, 65), con objetivo de analizar el pensamiento estoico contenido 

en su obra Cartas a Lucilio, evidenciando en qué medida la influencia de la ética presente en el 

Estoicismo que se ha convertido en una de las más importantes de la historia de la humanidad, y que 

se ha convertido en una de las más antiguas del mundo. Séneca es uno de los mayores representantes 

de la filosofía denominada Estoicismo que surgió en el período helenístico alrededor del 304 aC y 

dominó prácticamente los primeros siglos del período imperial romano, de bases socráticas la ética 

estoica argumentaba que el hombre nació para vivir en armonía con la naturaleza y sólo por medio de 

ella podía alcanzar la virtud y alcanzar la sabiduría y la felicidad, vivir como un verdadero sabio. 

Séneca defiende cómo esos valores, transformados en actitudes concretas son esenciales y contribuyen 

a la formación del hombre en busca del Soberano Bien, que es enseñanza. 

Palabras clave: Séneca; estoicismo; Principado romano; virtud. 

 

INTRODUÇÃO 

O estudo das epístolas permitem analisar o objetivo de Sêneca frente as questões 

sociais, políticas e morais que norteavam o Império Romano, em seu conjunto, possuem uma 

direção educacional, exercícios de reflexão e auto controle, evidenciam a influência do 

pensamento filosófico estoico na construção de uma nova moral e fornecendo orientações 

para o exercício da vida pública do cidadão romano, através de um modelo a ser seguido, o 

sábio. Todas as questões que Sêneca coloca ao discípulo Lucílio, tem por finalidade a 
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formação moral, um ponto axial para a escola estoica, onde tudo se subordina. A filosofia 

exige uma transmutação em vivência, concretizando sua prática com um exemplo. 

As etapas que irão ser apresentadas fazem parte de um conjunto de fatores que 

motivaram os escritos de Sêneca, bem como a apresentação da sociedade do Império Romano, 

no século I d.C., estruturado em questões éticas, onde a moral era um dos pilares 

fundamentais para se compreender a vida em sociedade. Compreender e estudar a filosofia 

estoica que dominou quase por completo o mundo romano também faz parte deste processo, 

seus legados e seus direcionamentos, no qual está pautado a moral presente nos pensamentos 

e escritos de Sêneca e que visivelmente influenciam a ética romana. As epístolas ao seu 

discípulo serão analisadas pela conjuntura de temas e exemplos apresentados. 

 

REFERENCIAIS TEÓRICOS 

As últimas décadas do século I a.C. representaram o final da República romana e o 

início do Principado, ou seja, a passagem da Roma oligárquica, cujo patriciado mantinha a 

hegemonia do Estado, para a constituição de um Império, cuja organização social e política 

encontravam-se amplamente transformada pela extensão das conquistas. Géza Alfoldy (1989) 

apresenta um percurso de análise social que permite maior discussão sobre a composição das 

camadas sociais, para isso é necessário lembramos que o processo de conquista significou não 

somente a expansão territorial com a difusão do trabalho escravo e da grande propriedade, 

mas também a extensão da cidadania fora de Roma, a partir do século I a.C.. O autor 

apresenta em síntese que a sociedade era constituída, por um lado, pelas camadas superiores 

que se encontravam as elites dirigentes das cidades e os proprietários rurais, os grupos mais 

ricos pertenciam a ordem senatorial e equestre. Por outro, pelas camadas inferiores das 

cidades ou do campo, com dependência social, eram os homens livres, libertos ou escravos. 

Moses I. Finley (1980), com uma perspectiva política e um modo de analisar a história 

com um diálogo profundo entre a historiografia da antiguidade e as demais ciências humanas, 

nos permite compreender que a classe romana fechada dos patrícios foi desalojada por uma 

nova aristocracia, as nobilitas, que marcou a cena política no Principado, onde os casamentos, 

as adoções e as amizades contribuíram para assegurar à aristocracia este monopólio. Para 

manter esta posição era importante conservar as clientelas da família e ganhar outros clientes. 

Para tanto, os grupos de amigos foram essenciais. 

As cidades eram os centros de romanização, objeto de interesse e análise de 

historiadores como Ciro Flamarion Cardoso e Sônia Regina Rebel de Araujo (2006), que 
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relacionam a concessão do direito de cidadania a romanização. Isso era considerado uma 

espécie de benefício ao cidadão ou a cidade que se inserisse na ordem romana. As cidades 

tiveram grande importância no processo de construção do Império Romano, elas serviam para 

difundir uma nova forma de vida em comum que integrasse a comunidade, formavam a base 

do plano político, econômico, social, cultural e religioso, era um centro de “romanidade” que 

deveria difundir esses valores aos territórios conquistados. 

Essa sociedade era marcada por uma forte verticalidade, quem possuía algum bem ou 

fosse de grupos privilegiados tentava de alguma forma ingressar na elite ou participar das 

ordens dominantes. Existiam laços entre os ricos que recebiam apoio político e os pobres que 

recebiam vantagens materiais em troca, essa prática foi muito comum no período, Paul Veyne 

(1989) nos explica que conhecida como Evergetismo, essa prática foi realizada por alguns 

notáveis que construíam edifícios públicos com dinheiro próprio, financiavam espetáculos 

públicos assim como monumentos. Neste mesmo período temos o surgimento dos banhos 

públicos, que assim como os espetáculos circenses, formavam um conjunto de ações e 

políticas de troca e benefícios entre os dirigentes e a plebe. 

A influência da nobilitas se afirmava pelos laços pessoais estabelecidos com libertos, 

plebeus, clientes e provinciais que traziam consigo a benfeitoria da recomendação. 

Em meio a esse quadro de questões e prestígios morais que o Império Romano foi 

construído. J. A. Segurado e Campos (2014), na Introdução das Cartas a Lucílio aponta que 

Sêneca detectou a partir de sua observação na sociedade romana um mal du siècle, podendo 

definir como uma sociedade muito próspera em economia, estabilidade política e social, mas 

por outro lado inserida em uma crise de valores morais. O filósofo dizia encontrar nos 

espetáculos circenses e nas grandes construções os sintomas dessa crise, pois analisava uma 

ausência de objetivos superiores para a existência, ânsia desmedida dos bens materiais, 

excessos de toda a natureza e uma obediência às paixões.  

Jean-Marie Angel e Jean-Rémy Palanque (1978) tambem possuem este mesmo 

posicionamento, quando analisam esse desequilíbrio social e moral desde o primeiro século 

do Império e nos apresentam a fuga de algumas questões pela filosofia, elencando o primeiro 

século do principado romano formado por filósofos espanhóis na capital literária romana e 

Sêneca como o escritor que domina este século, em um período dividido entre clássicos e 

modernos, entre a retórica e a filosofia. 

Brad Inwod (2006) apresenta a corrente filosófica estoica que surge em Atenas por volta do 

ano 301 a.C., fundada por Zenão de Cítio (336-264 a.C.) caracterizada como um movimento 
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espiritual e moral, de bases socráticas, que se disseminou por todo o mundo helenístico e por 

todo o Império Romano quando culminou com as obras de Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio. 

Através da obra de Giovanni Reale (2009) podemos entender um pouco das origens desta 

filosofia que tem suas bases nas teorias socráticas, onde lançam o olhar aos verdadeiros bens, 

sendo eles não exteriores aos indivíduos, mas sim interiores e que podem alcançar a alma do 

homem e que se assim ele quisesse deveria fazer por meio da ciência e do saber. 

Por Jean Brun (1986) entendemos que a filosofia estoica está dividida em três partes, a 

saber: a física, a lógica e a moral. A física estuda as coisas que existem na natureza ( os 

deuses, os homens, os animais, as plantas...); a lógica estuda como as coisas que existem na 

natureza se relacionam ( por exemplo, como os homens se relacionam com os deuses,...) e a 

moral como tais coisas deveriam se relacionar. Portanto, é na terceira parte da filosofia que 

reside a proposta ética que é pregada por Sêneca e que faz parte do período compreendido 

Estoicismo Imperial (século I e II d.C), que é essencialmente romano e abandona quase por 

completamente a lógica e a física para se interessar apenas na moral. No que dizem respeito a 

esse ponto, eles argumentavam que o homem nasceu para viver em harmonia com a natureza. 

Desse modo, poderia atingir a virtude e alcançar a sabedoria e a felicidade. A ética estoica 

pregava a doutrina da fraternidade universal entre os homens, propondo o desligamento e a 

independência em relação ao mundo exterior (HARVEY, 1998, p.206). 

O primeiro “mandamento” do estoicismo é: viver bem é viver de acordo com a 

natureza (BRUN, 1986). Desse modo, o homem mantém a harmonia com o universo e se 

debruça em aproximar-se o máximo possível do soberano bem, somente pleno no mundo dos 

deuses. Apenas o sábio busca a virtude e dele se aproxima. 

 

METODOLOGIA 

Lúcio Aneu Sêneca nasceu em Córdoba na Espanha, cidade que foi conquistada pelos 

romanos no ano de 152 a.C., tornou-se capital da província báltica que era naquele momento 

um centro de grande importância cultural e política. A data de seu nascimento varia entre 4 

a.C. – 1 d.C. O filósofo pertencia a uma família de origens ilustres da ordem dos cavaleiros, 

seu pai Annaeus Sêneca conhecido como Sêneca, o Velho, foi o principal professor de 

oratória de Sêneca. Desta forma, enviado para Roma ainda criança para iniciar seus estudos 

em gramática, retórica e filosofia, tendo nesta última a sua maior atenção, pois enxergava nela 

a arte de bem viver e morrer e a considerava a pedagoga da humanidade, julgando ser 

imprescindível para a educação interior. Sêneca desta forma teve uma educação romana 
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tradicional, além disso, participou da vida pública como questor, orador forense e senador. 

Em 49 d.C., por insistência de Agripina, mãe do futuro imperador Nero, retorna a Roma 

depois de ser exilado na ilha de Córsega por ordens do Imperador Cláudio. Em 54 d.C. 

tornou-se preceptor de Nero. Pierre Grimal (1981) argumenta que Sêneca, por meio da 

influência que exercia sob Nero durante o seu Principado, na qualidade de membro do 

concilium princeps, teria promovido uma administração justa e sadia por causa da influência 

que o estoicismo exercia na vida pública e na moral. Em 62 d.C., Sêneca pede permissão para 

retirar-se da corte, devido aos excessos cometidos por Nero e a perda das esperanças em 

influenciá-lo positivamente com a aplicação prática da teoria estoica, se afastando 

gradativamente do poder imperial e dedicando-se a uma vida consagrada às letras e à reflexão 

filosófica. Em 65 d.C. Sêneca é acusado de participar de uma conspiração que tinha por 

objetivo o assassinato do Imperador Nero e recebeu a ordem de praticar o suicídio, que 

cumpriu com a serenidade que cabia aos estoicos (FAVERSANI, 2012). 

Sêneca, em diversos escritos, faz uma leitura da sociedade romana do século I d.C., na 

época dos Júlios-Cláudios (14 a 68 d.C.), como uma sociedade próspera em economia e 

estabilidade política, mas ao mesmo tempo carente de valores superiores para a existência e 

uma busca desmedida pelas paixões. 

Na sua trajetória sempre participou da vida pública e dos problemas de Roma, sua 

posição como preceptor do Imperador Nero (37-68 d.C.) o tornou uma figura de destaque pela 

atuação filosófica e influência política que sua posição lhe ofereceu. Como orador quase foi 

vítima de um crime político, sofreu exílio por consequências de intrigas, regressou e por 

alguns anos exerceu a prática do poder. Não obstante tudo isso, foi constrangido à prática do 

suicídio por uma alegada participação de conspiração contra o Imperador Nero. Desta forma, 

sua filosofia não veio de algo abstrato, mas sim de sua vivência prática contra as 

adversidades, contra a sua própria fraqueza. Suas proposições são fruto de uma longa 

caminhada de aprendizagem e interiorização das teorias estoicas. Suas narrativas e a escolha 

pelas análises deste quadro epistolar também são justificadas por elas incluírem diferentes 

elementos sobre os múltiplos aspectos da vida e da civilização romana, podendo servir como 

uma fonte questionadora e construtora da história e dos valores que esta sociedade 

contemplava. 

A formação e a educação para a vida pública assumiram uma grande importância.  

Através do reconhecimento e da autoridade o indivíduo necessitava formar em seu círculo 

essa rede de relações pessoais, representava uma mistura de poder político e de prestígio 
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social. Autoridade e poder pessoal eram elementos essenciais nas formas de condução do 

governo romano e possuíam uma inegável força de coesão social, vindo reforçar a estrutura de 

poder na sociedade. 

Nesse contexto, o meio estoico representa uma fonte de utilidade prática e de 

progresso moral. O cidadão romano , assim como os homens novos, portadores da cidadania, 

deveriam atuar publicamente e se colocarem como um modelo de sabedoria e virtude a ser 

seguido. O estoicismo torna-se um apostolado e elabora uma arte da persuasão, uma arte da 

verdadeira eloquência que é ensinamento. A moral romana possuía uma orientação nítida, 

cujo fim era a subordinação do homem à cidade. 

Os teóricos da escola estoica apontam que Sêneca se tornou um grande expoente desta 

filosofia que floresceu em Roma no século I d.C., período denominado século de ouro do qual 

fez parte. 

 

OBJETIVOS 

A presente comunicação tem como objetivo demonstrar o pensamento estoico de 

Lúcio Aneu Sêneca (Córdoba, 4 a.C. — Roma, 65) contido em sua obra Cartas a Lucílio, 

evidenciando a influência que o pensamento filosófico estoico exerceu na ética e moral no 

processo de formação do homem romano, buscando compreender como a ética proposta pelo 

estoicismo se transforma em uma conduta moral para o cidadão do século I d.C., tendo como 

referência a figura do sábio estoico. Este estudo será realizado por meio das leituras das 

epístolas de Lúcio Aneu Sêneca endereçadas a seu discípulo e amigo Gaio Lucílio Júnior, 

intitulada Cartas a Lucílio. 

 

O PENSAMENTO ESTOICO DE SÊNECA E A FORMAÇÃO DO HOMEM ROMANO 

Segundo J. A. Segurado e Campos, entendemos que, cronologicamente, as Cartas a 

Lucílio são a produção da última fase da vida de Sêneca. Com isso, refletem a forma mais 

amadurecida de seu pensamento, resultando em uma soma de reflexões de caráter ético que 

constituem uma análise de situações concretas e de apreciações sobre a natureza e o 

comportamento humano. Cada epístola contém uma exortação para que o destinatário haja de 

determinada maneira, orientado pelos preceitos estoicos. 

Tudo o que sabemos sobre o destinatário das correspondências, Gaio Lucílio Junior, 

advém dos escritos de Sêneca. Sua real existência ainda não pôde ser comprovada pela 
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historiografia antiga, o personagem, ilustre aos olhos de Sêneca, deve a ele a sua imortalidade. 

Apresentado como seu discípulo e amigo, Lucílio era natural de Pompeios e socialmente 

pertencia a ordem dos cavaleiros, não por nascimento, mas por mérito ou indicação de algum 

amigo. Sua data de nascimento não nos é revelada, mas no decorrer das correspondências 

notamos que ela se aproxima da de Sêneca. Os direcionamentos de Sêneca pretendem 

convencer Lucílio, essa figura de certo destaque 

na sociedade romana, a não se deixar entregar e se enredar nas malhas dos 

compromissos sociais e políticos. Suas motivações são para converter o amigo ao Estoicismo, 

levá-lo a dominar os princípios e ser capaz de aplicar na vida prática, a adquirir a virtude e se 

aproximar ao máximo do ideal do sábio: 

A razão de o sábio ser grande está na grande alma que possui. Por conseguinte, é 

verdade que tudo quanto está ao alcance do mais desprezível dos homens não deve 

ser considerado um bem(...) Queres saber o que caracteriza o sábio? O mesmo que 

caracteriza a divindade. No sábio há que reconhecer algo de divino, de celeste, de 

superior. O bem não está a mão de todos nem admite que qualquer um se arrogue a 

sua posse. (SÊNECA, Ep. XI- XIII, 87, 18-20. 2014. p. 408.) 

Colocando o discípulo sempre em alerta para o fato de que a fortuna é esmagadora, um 

vício e está ligada aos prazeres, e as paixões um movimento irracional da alma que poderia 

levar a um abalo da alma em oposição a razão e  afirmando que a verdadeira felicidade do 

homem dependeria dela, felicidade esta que só se encontraria com escolhas relativas ao bem 

moral: 

Se estamos de acordo neste ponto, estaremos necessariamente também de acordo em 

que a nossa felicidade depende exclusivamente de termos em nós uma razão 

perfeita, pois apenas esta impede em nós o abatimento e resiste à fortuna; seja qual 

for a sua situação, ela manter-se-á imperturbável. O único bem autêntico é aquele 

que nunca se deteriora. O homem feliz, insisto, é aquele que nenhuma circunstância 

inferioriza; que permanece no cume sem outro apoio além de si mesmo, pois quem 

se sustenta com o auxílio dos outros já está sujeito a cair.(SÊNECA, Ep. XIV, 92, 2. 

2014. p.462.) 

Lucílio era uma homem público e conseguiu graças ao seu talento tornar-se um personagem 

de certo destaque na sociedade romana, é por esta conjuntura que Sêneca o aconselha contra 

os maus comportamentos no exercício da vida pública. A importância de se evitar as 

multidões e se manter afastado dos vícios é um dos ensinamentos que ele coloca em destaque: 

É-nos prejudicial o convívio com muita gente: não há ninguém que nos não pegue 

qualquer vício, nos contagie, nos contamine sem nós darmos por isso. Por isso, 

quanto maior é a massa a que nos juntarmos, tanto maior é o perigo. E nada há de 

tão nocivo aos bons costumes como ficar a assistir a algum espetáculo, pois é pela 

via do prazer que os vícios se nos insinuam mais facilmente.(SÊNECA, Ep. I, 7, 2. 

2014. p. 15). 
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Exortava-o para seguir o seu exemplo e se dedicar à contemplação filosófica e à 

produção literária, pois defende que o sábio só deve participar da vida pública se assim 

puder fazer dentro da maior dignidade. 

O conteúdo das epístolas revelam exemplos concretos da vida prática. As epístolas são 

textos de direção espiritual e exercícios de meditação não meramente teóricos, pois a teoria 

sempre interessou a Sêneca se ela fosse susceptível de aplicação, para ser interiorizada e 

moldar de forma permanente a conduta do homem. Talvez neste ponto pudéssemos encontrar 

a originalidade do pensamento senequiano: a filosofia é para ser praticada e não somente uma 

acumulação de conhecimentos desprovidos de valores morais. A filosofia senequiana não 

surge como mera especulação, mas como uma forma de terapia para si mesmo e para os 

outros, cumprindo assim um papel pedagógico. 

Os argumentos dos estoicos são de que o homem nasceu para viver em harmonia com  

a natureza e apenas por meio dela poderia atingir a virtude e alcançar o ideal do sábio. Este 

era considerado um modelo de homem ideal  que deveria viver moderando as paixões e viver 

segundo a razão, considerado um homem rico por ser livre, e essa liberdade faz referencia ao 

fato dele próprio saber o que lhe convinha escolher. Entre outras características, as mais 

valorizadas eram o fato dele ser piedoso, sincero, sem orgulho, somente ele alcançava a 

perfeição, possuía a liberdade interior e principalmente o domínio de si; 

O estoicismo argumentava que o homem nasceu para viver em harmonia e de acordo 

com a natureza e apenas por meio dela poderia atingir a virtude e alcançar o ideal do sábio. 

Em essência o homem possuía uma natureza inferior, a obediência aos instintos biológicos e 

às paixões e a natureza superior, que era a razão, aquela  que separava os homens dos animais. 

A razão é o bem específico do homem, ela precisa subjugar o mundo das paixões para se 

realizar plenamente. A virtude é para os estoicos a renovação, uma atualização da razão, nada 

mais do que uma prática e assim considera-se como a presença do bem em uma pessoa. 

Sêneca, representante da escola argumenta que: 

Um homem será bom se sua razão for desenvolvida e justa, e se tiver adequada à 

plena realização da natureza humana. É a isso que se chama “virtude”, nisto consiste 

o bem moral, que é o único bem próprio do homem. Dado que só a razão da a 

perfeição ao homem, também apenas a razão o pode tornar perfeitamente feliz; ora o 

único bem do homem é aquele que só por sí o pode tornar feliz. (SÊNECA, Ep. IX, 

76, 15-16. 2014. p. 315.). 

No entanto entendemos a felicidade pelo que o filósofo aponta: 
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A felicidade não é mais do que a segurança e a tranquilidade permanentes. Quem 

no-las proporciona é a grandeza de alma, bem como a constante perseverança na 

correção de nossas ideias. Os meios de atingir esse estado 

estão na plena consideração da verdade; em observarmos sempre nas nossas acções 

a ordem, a moderação, a moralidade, a inocência e a benevolência de uma vontade 

sempre atenta à razão, nunca desta se apartando, digna ao mesmo tempo de amor e 

de admiração. Resumamos tudo isso numa fórmula sintética: a alma do sábio deve 

ser tal qual a que conviria a um deus. (SÊNECA, Ep. XI a XIII, 87, 32-33. 2014. p. 

412). 

A razão, é para os estoicos e para Sêneca, o supremo juiz do bem e do mal, uma 

imitação da natureza, as virtudes humanas são mediadas por um único critério que é a razão, 

que em si mesma é perfeita e livre de contingências. Ela é ainda “uma parcela do espírito 

divino inserida no corpo do homem” (SÊNECA, Ep. 66. 2014,p. 240). 

Em resumo podemos compreender que, a natureza tem em específico o ser dotado de 

razão, a razão existe potencialmente em cada ser humano e atualiza-se com a virtude. Dessa 

forma, para o homem seguir a natureza será, exclusivamente, viver segundo a razão, praticar a 

virtude. 

Buscar a sabedoria e o cuidado da alma faz parte de um ideal intrínseco na filosofia 

estoica. No decorrer dos livros, Sêneca está sempre retomando esses valores. Suas epístolas 

trazem nas exortações que o único bem é o bem moral, não se deve viver dos desejos, deve-se 

combater os vícios para se atingir a verdadeira felicidade, isso tudo só seria possível agindo 

conforme a natureza, conforme o que é certo e virtuoso, se despregando das paixões e 

estudando a filosofia, esta última representava uma pedagogia, uma prática, que conduziria a 

formação moral do homem: 

A filosofia não é uma habilidade para exibir em público, não se destina a servir de 

espetáculo, a filosofia não consiste em palavras, mas em acções. O seu fim não 

consiste em fazer-nos passar o tempo com alguma distracção, nem em libertar o ócio 

do tédio. O objetivo da filosofia consiste em dar forma e estrutura a nossa alma, em 

ensinar-nos um rumo na vida, em orientar os nossos actos, em apontar-nos o que 

devemos fazer ou por de lado, em sentar-se ao leme e fixar a rota de quem flutua a 

deriva entre escolhos. (...) Qualquer que seja, caro Lucílio, o valor desses 

argumentos, e mesmo que todos sejam válidos, devemos praticar a filosofia”. 

(SÊNECA, Ep. 16, 3-5. 2014, p. 55.). 

No decorrer dos livros Sêneca aponta inúmeros exemplos de outros filósofos como 

forma de dar legitimidade aos seus pensamentos, como é o caso de Cícero, Posidônio, as teses 

de Platão e Aristóteles. No final das epístolas, o autor está sempre firmando o seu ideal no que 

consiste a verdade, presente no verdadeiro bem, que era o bem moral e nas atitudes que eram 

convenientes seguir para se viver de acordo com a natureza e assim se tornar um sábio. As 

discussões refletem nos proveitos que Lucílio pode tirar delas para a sua alma, para exercitar a 

alma, envolvê-la em um comprometimento sério para que se leve às práticas dos 
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ensinamentos. Argumenta ainda que os ensinamentos servem para reter os homens que se 

inclinam para o mal, reparar-se dos erros e distinguir-se dos animais desprovidos da 

racionalidade. A perfeita razão, era o bem próprio de cada homem, por isso era tão necessário 

deixá-lo se expandir e levá-la ao seu mais alto nível. Somente assim Lucílio não se deixaria 

levar pelas amarras dos condicionalismos públicos, agir como um verdadeiro sábio, 

praticando a virtude e os valores morais presentes no estoicismo. 

Os estoicos são os primeiros a reconhecer que o sábio nunca havia existido 

verdadeiramente, pois em suas concepções a sabedoria é inacessível ao homem, restando 

somente uma aproximação dela. Desta forma o conveniente aos estoicos consiste na procura 

das coisas preferíveis, aos fins mais frequentes da natureza e não no que é restrito somente aos 

sábios. Existe assim um lugar para uma espécie de virtude humana, que não é saber absoluto, 

mas sim uma prudência e reflexão racional. A prudência seria fazer todos os possíveis para 

atingir o fim conforme a natureza que nos propomos, sendo possível verificar uma moral ao 

alcance de todos. 

Sêneca está dentro do nascimento desta filosofia considerada parenética, que 

significava exortar, aconselhar, sendo um dos representantes que contribuiu para dar a 

filosofia um aspecto mais prático e não mais inacessível ao homem. 

 

CONCLUSÕES 

O estoicismo torna-se um apostolado e elabora uma arte da persuasão, uma arte da 

verdadeira eloquência que é ensinamento prático. A moral romana possuía uma orientação 

nítida, cujo fim era a subordinação do homem à cidade. 

O discípulo, Lucílio, representa um modelo de transformação e conversão que um 

homem poderia atingir na sociedade romana do Principado na primeira metade do século I 

d.C.. As orientações para atitudes éticas e morais a exemplo da imagem do sábio estoico e a 

incessante busca no estudo da filosofia propunham uma mudança de comportamento e 

mentalidade dos cidadãos, sempre no intuito de uma formação moral e voltada para a prática 

da virtude. O estoicismo age assim como um regulador das ações e práticas humanas na 

sociedade romana, fazendo parte de uma ética, uma maneira de comportamento do cidadão. 

Os estoicos e suas teorias sobre as práticas sociais buscavam o desenvolvimento de um 

Estado real, o que não excluía certa prudência prática. A sociabilidade era o fundamento do 

direito natural no interior da família, da sociedade e da pátria. Assim, interessar-se pela cidade 

significava trabalhar para sublinhar a humanidade e o aperfeiçoamento de si mesmo. Neste 
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sentido, a própria leitura da obra Cartas a Lucílio, revela ser uma fonte viva para o 

conhecimento da vida e civilização romana, permite a análise histórica e social do lugar e 

espaço que o autor está inserido, assim como compreender os fins teóricos e práticos que 

foram por ele produzidos. 

Disso se conclui que dominar os estudos da cultura clássica parte do pressuposto de se 

promover uma reflexão dessa sociedade, um maior senso crítico e aprofundamento do 

conhecimento por meio da leitura das epístolas. 
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RESUMO A expansão do campo de pesquisas sobre a experiência de pessoas negras no período do 

pós-abolição no Brasil nos apresenta novas possibilidades, que aplicamos aqui no estudo das 

experiências individuais dos atores históricos que participaram da fundação da Sociedade Operária e 

Beneficente 13 de Maio, em Curitiba. Fundada simultaneamente à abolição da escravatura por negros 

ex-escravos e livres, esta Sociedade buscava suprir as demandas de pessoas negras por educação, 

cidadania e lazer, sendo um expoente de sua busca por direitos na sociedade que passava por diversas 

mudanças no contexto da Primeira República. Por meio dos registros das assinaturas na ata de 

fundação da agremiação identificamos seus fundadores e, neste texto, buscaremos enfatizar as 

trajetórias de vida destes indivíduos. Essa análise nos permitiu avaliar suas estratégias de liberdade, 

sobrevivência e luta política, não somente no âmbito pessoal, mas também na esfera em que foram 

amparados pelos laços de sociabilidade que se formavam dentro das associações e clubes de que estes 

faziam parte. Destacamos ainda a importância da experiência associativa no contexto da Primeira 

República brasileira, que implicava em criação de espaços de sociabilidade e de práticas mutualistas 

que visavam amparar e proteger os sócios. A partir desta pesquisa buscamos confrontar as ideias da 

historiografia tradicional do Paraná, para a qual esse é um estado composto majoritariamente por 

imigrantes europeus. O associativismo negro em Curitiba mostra a relevância dessa população na 

construção do espaço público local, principalmente através de sua atuação na cena política do período. 

Partindo da perspectiva da História Pública, que visa levar a História aos espaços públicos e à 

comunidade em geral, assim transpondo os muros da academia, buscamos uma valorização da 

população negra enquanto sujeito histórico, para favorecer sua inserção na memória local. 

PALAVRAS-CHAVE Pós-Abolição; Associativismo; História Pública; Biografias 

 

ABSTRACT: The expansion of research studies about black people's experiences in the post-abolition 

period in Brazil opens new possibilities, which we apply here in the study of individual experiences of 

the historical actors who founded the Worker and Charitable Society 13th of May (SociedadeOperária 

e Beneficente 13 de Maio), at Curitiba. Founded simultaneously with the abolition of slavery by black 

ex-slaves and free people, this Society aimed to meet the demands of black people for education, 

citizenship and recreation, being an exponent in the seek for rights in a society that went through 
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several changes in the First Republic's context. Through the signatures registrations on the Society's 

foundation charter we identified its founders and, in this paper, we seek to emphasize their life 

trajectories. This analysis allowed us to evaluate their strategies of liberty, survival and political fight, 

not only in the personal sphere but also in the range in which they were protected by ties of sociability 

that were formed inside these associations and clubs. We stand out still the importance of associative 

experience in the context of Brazil's First Republica, which provided the creation of a space of 

sociability and mutual practices who aimed to protect and help their associates. By this research, we 

seek to confront the ideas of traditional’s regional history of Paraná, to whom the state is mostly 

composed by European immigrants. Black associativism at Curitiba shows the relevance of these 

people in the construction of the local public space, mostly through its performance at the political 

scene of that time. Through the perspective of Public History, which aims to lead History to public 

spaces and the general community, therefore transposing academic's walls, we seek to enrich black 

people as historical beings and to favor its insertion in the local memory. 

KEYWORDS: Post-Abolition; Associativism; Public History; Biographies. 

 

 

PÓS-ABOLIÇÃO: CAMPO DE ESTUDOS E NOVAS PERSPECTIVAS 

Até meados dos anos 1970, a produção historiográfica que dava relevância aos 

personagens negros detinha-se, principalmente, no período escravista. Nesses moldes, a escrita da 

história feita após 1888 foi, por muito tempo, focada nas relações de poder entre senhor e escravo, 

e ainda na disseminação da violência, não colocando o negro como ator histórico. O mesmo se 

repetiu no estudo acerca do período das primeiras gerações do pós-abolição, onde “durante muitos 

anos considerou-se mais ou menos a mesma coisa estudar as relações raciais no pós-abolição ou o 

destino das populações libertas, considerando ambas as situações uma herança do período 

escravista” (RIOS; MATTOS, 2005, p. 17). A associação da figura do negro somente à escravidão 

e à “herança escravista” foi, então, uma visão majoritária da historiografia até as últimas décadas 

do século XX.  

Foi somente a partir de 1970 que se verificou um rompimento com esse modelo 

historiográfico, que passou a dar ênfase ao papel social de escravos e livres.Mais recentemente, 

essa prática que veio a ressaltar a importância social e política de personagens negros, assim como 

uma análise que se expandiu para além do período escravista, foi realizada por historiadoras como 

Silvia Lara (1998), Hebe Mattos (2000) e Ana Rios (2005). A primeira atua na defesa da 

desconstrução da ideia de que a abolição da escravidão foi o marco da transição de trabalho 

escravo para o livre e assalariado, onde o imigrante europeu seria favorecido em detrimento do 

trabalhador negro ex-escravizado. Já Hebe Mattos, em trabalhos realizados em conjunto com a 

também historiadora Ana Rios, analisam os estudos anteriores que resultaram no apagamento da 

figura do negro, e dão um importante passo para o entendimento da atuação dos mesmos no 

período pós-abolição. 
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Nos campos da História do Trabalho ou História Social do Trabalho, em que esta pesquisa 

busca também inserir-se, a prática de silenciamento da figura negra também foi frequente em 

análises consolidadas historiograficamente. A exemplo, José Murilo de Carvalho reforça essa 

exclusão quando trata da busca por direitos na Primeira República, com o livro Os Bestializados 

(1987), não atentando às diferenças raciais entre trabalhadores. A visão do homem trabalhador do 

período foi construída de uma forma genérica, ou mesmo associada somente à figura do imigrante 

europeu, onde a raça não era vista como uma pauta da classe. Novamente, autores mais atuais 

buscaram romper com essas vertentes ao introduzirem uma nova percepção histórica acerca da 

participação negra no movimento operário e na política da Primeira República, mostrando as 

diversas estratégias de luta por inserção e superação do racismo, a exemplo dos textos Negros e 

Política de Flávio Gomes (2005) e Movimento Negro Brasileiro: alguns apontamentos históricos 

de Petrônio Domingues (2007), autores que vem se dedicando à ampliação desses estudos. 

A nível regional, no estado do Paraná, a historiografia tradicional também visava construir 

uma imagem do estado desvinculada da atuação de negros, em uma constante tentativa de 

embranquecimento de sua história. Esse projeto também fica visível na busca por uma introdução 

e maior valorização de imigrantes de origem europeia, o que “passou a ser um dos aspectos mais 

valorizados na definição das políticas públicas” desde meados do século XIX, associando-os a 

ideias de civilização e desenvolvimento que viriam a suprimir, “da história e da memória local, a 

importância da escravidão e da participação dos negros” (MENDONÇA; FABRIS, 2018, pp. 5-6). 

Assim, no Sul do país em geral o trabalho de ressignificação de uma História que traga à tona a 

atuação histórica do negro tem sido mais árdua, ainda que já existam trabalhos que se dispõem a 

evidenciar a presença negra no Paraná escravista (LIMA, Carlos A. M., 2003; PENA, Eduardo 

Spiller, 1999) e no pós-abolição (PACHECO; FIGUEIRA; HOSHINO, 2012; SANTIAGO, 

Fernanda L., 2015 e o já citado MENDONÇA; FABRIS, 2018). 

Hoje, a historiografia que se debruça sobre o período pós-abolição busca evidenciar a 

importância dessas figuras para a definição de noções caras à república que se formava, como a 

cidadania, a liberdade e a sociabilidade, e ainda sua atuação em áreas determinantes para o 

entendimento do período como a educação e o trabalho. A experiência individual de negros 

tornou-se, assim, uma das principais abordagens para a construção dessa nova historiografia 

Afinal, o escravo que emergia da nova história social da escravidão era cada vez 

mais capaz da ação histórica. (...) Desta perspectiva, também as atitudes dos libertos 

passaram a ser analisadas como iniciativas que respondiam a projetos próprios, que 

necessariamente teriam interferido nos processos de reconfiguração de relações 

sociais e de poder que se seguiram à abolição do cativeiro. (RIOS; MATTOS, 2005, 

p. 26) 
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No estudo da experiência, Ana Rios e Hebe Mattos parecem se voltar para o conceito 

como foi pensado por E. P. Thompson (1981), como uma solução para análise de comportamentos 

e costumes da classe operária em relação à dimensão histórica: “classe é, para Thompson, um 

fenômeno histórico composto por uma multidão de experiências em relação umas com as outras” 

(FERRERAS, 1999, p. 311). Ainda que a classe não seja, na análise das autoras citadas ou mesmo 

deste trabalho, um conceito expressamente fundamental, é seguindo os caminhos de Thompson 

que se faz clara a importância de entender a experiência para, a partir dela, compreender o 

contexto histórico. 

É desta perspectiva que parte este trabalho, ao buscar compreender a partir da atuação 

política e social dos fundadores da principal agremiação de negros em Curitiba, a Sociedade 

Operária e Beneficente 13 de Maio, como se dava a atuação do negro no período imediato à 

abolição da escravatura, e na construção de uma nova condição social no período republicano. 

 

EXPERIÊNCIA PÓS-EMANCIPAÇÃO: O ASSOCIATIVISMO COMO ESTRATÉGIA 

Com as novas e diversas nuances dos estudos sobre o pós-abolição, o associativismo 

apresenta alternativas para a pesquisa, manifestando-se como uma forma de organização e atuação 

política e social de negros. Ainda que não fosse uma prática exclusiva dessa parcela da população, 

tendo surgido ainda no século XVIII com um caráter intelectual e burguês, a experiência de 

associar-se passa a se relacionar cada vez mais com o mundo do trabalho nas últimas décadas do 

século XIX (BATALHA, 2000, p. 14). A articulação em grupos definidos por raça, classe, ofício, 

entre outros, propiciava que a busca por direitos e as reivindicações políticas fossem feitas de 

forma mais direcionada por aqueles que não detinham grande poder público. Para além disso, 

eram ainda espaços que criavam laços de sociabilidade e solidariedade caros aos sócios. Na 

vivência de negros que tinham recém conquistado o status de livres ou libertos, as experiências de 

pertencimento proporcionadas pelo associativismo eram de extrema importância. 

A experiência negra conta ainda com um passado organizacional muito rico expresso nas 

Irmandades Religiosas, que se fizeram frequentes desde o século XVIII principalmente entre os 

escravos. Essas comunidades leigas eram definidas pelo mutualismo, uma forma de proteção e 

auxílio aos irmãos, característica que foi incorporada – ainda que sem os traços ritualísticos e o 

caráter religioso das Irmandades –na atuação das associações, sociedades e clubes negros. Os 

rituais relacionados à morte, como os funerais e enterros, assim como o auxílio posterior à família 

dos sócios falecidos, foram de extrema importância para esses grupos (PACHECO; FIGUEIRA; 

HOSHINO, 2012, p. 38). As aparições públicas em momentos festivos também foram mantidas, 

sendo um dos principais eixos de atuação das agremiações. Havia grande preparação para os dias 
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importantes para a história negra, como as assinaturas das leis do Ventre Livre (a 28 de Setembro) 

e da abolição da escravidão (no 13 de Maio), e também para os grandes feriados nacionais, a 

exemplo do 7 de Setembro, dia da Independência do Brasil. 

Essas manifestações públicas inserem-se no conceito de geografia associativa de Cláudio 

Batalha, segundo o qual as associações e clubes constantemente buscavam por espaço nas regiões 

centrais da cidades para estabelecer suas sedes e realizar suas atividades, numa forma tanto de 

apropriação do espaço público e político da cidade, quanto de atração de maior visibilidade 

(BATALHA, 2009, pp. 260-262). Todas essas realizações conferiam principalmente aos negros 

outro olhar por parte da sociedade, e era importante mostrar-se enquanto grupo coeso e unido 

frente àqueles que os viam ainda relacionados ao passado escravista. Além disso, os eventos 

recreativos eram formas de afirmação da identidade negra mesmo dentro da própria comunidade, 

pois a partir desses espaços de lazer e festividade era criado um espaço de sociabilidade entre os 

sócios e suas famílias que resultavam em relações afetivas, reforçando a ideia de amparo aos seus 

comuns. Essas práticas envolviam também o mundo do trabalho, pois como afirmam Beatriz 

Loner e Lorena Gill em estudo sobre a organização de negros na cidade de Pelotas, pela 

necessidade de ascender na escala social, era importante para o negro afirmar-se enquanto 

trabalhador dentro da sociedade (LONER; GILL, 2007). Isso se dava de forma que suas demandas 

abrangessem aquelas das lutas de todos os trabalhadores, para além das específicas. 

Em Curitiba, a associação negra de maior expressão surge em 1888, a Sociedade Operária 

e Beneficente 13 de Maio. Fundada por ex-escravos e livres, tendo sua nota de instalação menos 

de um mês após a abolição da escravidão, tinha como objetivo suprir as demandas da população 

negra na cidade, com uma forte prática mutualista e festiva. Ainda hoje um local de expressão de 

identidade negra na cidade, a Sociedade passou por momentos de glória e também de 

complicações, mas nunca deixou de atender aos sócios em suas dificuldades. A beneficência, 

através da prática mutualista, sempre foi uma de suas preocupações principais – os auxílios eram 

oferecidos aos sócios e familiares em casos de doença ou morte, na realização de aulas noturnas e 

na promoção de festas. A 13 de Maio também parece se encaixar no que Cláudio Batalha 

denominou geografia associativa, pois nos eventos festivos e de militância buscava maior 

visibilidade às ações de seus sócios, negros, sempre portando o estandarte da associação e 

buscando estabelecer-se no espaço central da cidade. 

A partir da ata de fundação, pudemos encontrar os nomes dos indivíduos declarados 

fundadores do clube, e realizar uma breve pesquisa sobre suas trajetórias pessoais e atuação no 

espaço de sociabilidade que se formava na Curitiba do imediato pós-abolição, o marco inicial de 

nosso recorte temporal. Optamos por abranger todo o período da Primeira República brasileira, na 

tentativa de acompanhar esses indivíduos até o fim de suas vidas (ou de suas aparições públicas). 
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Além das atas da Sociedade, que vão apenas até 1896 e, portanto, abrangem uma parte muito 

pequena de nosso recorte, baseamos esta pesquisa nos periódicos disponíveis on-line na 

Hemeroteca Digital, base da Biblioteca Nacional. 

 

PEQUENAS TRAJETÓRIAS BIOGRÁFICAS: OS FUNDADORES DA SOCIEDADE 

OPERÁRIA E BENEFICENTE 13 DE MAIO 

De acordo com a ata de fundação da Sociedade, que data de 13 de Maio de 1888, estavam 

reunidos os seguintes: Hilario Munhoz, Benedito Modesto da Rosa, Candido Ozorio de Moraes, 

Manoel Pereira dos Santos, José Pinto da Rocha, João Batista Gomes de Sá, Isidoro Mendes dos 

Santos e Norberto Garcia, que “conviccionados, declararão querer formar uma sociedade, em 

regozijo ao memorável dia 13 de Maio do corrente anno, com a denominação a referida dacta” 

(ATA DE FUNDAÇÃO DA SOCIEDADE 13 DE MAIO, 13 DE MAIO DE 1888). A partir 

desses nomes, foi possível aprofundar as pesquisas acerca de cada um desses indivíduos e 

construir as pequenas trajetórias biográficas que seguem. 

 

JOÃO BATISTA GOMES DE SÁ 

A ata de fundação da Sociedade 13 de Maio já evidencia a importância desse personagem: 

Acta da Formação da Sociedade denominada “13 de Maio de 1888”.  

Aos três dias do mez de Maio do anno de nascimento de N. S. Jesus Christo, de Mil 

oito cento e oitenta e oito, n’esta cidade de Curityba em casa do Cidadão João 

Batista Gomes de Sá, reunirão-se os cidadãos abaixo asignados. (ATA DE 

FUNDAÇÃO DA SOCIEDADE 13 DE MAIO, 13 DE MAIO DE 1888) 

Desta fonte inicial, foi possível identificar que as primeiras reuniões da Sociedade foram 

realizadas na casa do sócio João Batista Gomes de Sá, pois ainda não existia uma sede para a 

realização das atividades. João Batista era também conhecido como João da Fausta, nome que 

remetia à memória de sua mãe, Fausta Maria da Conceição, “uma liberta (ex-escrava), nascida em 

Curitiba por volta de 1800” (FABRIS; HOSHINO, 2018, p. 53). Era por este apelido que era 

conhecido pela sociedade curitibana, tendo um papel de destaque na ação negra na cidade, pois se 

dedicava não somente à Sociedade 13 de Maio, mas ainda mais efetivamente às irmandades de S. 

Bom Jesus do Perdão e S. Benedito, a partir das quais seu nome figurava nos jornais. Por todos os 

espaços de sociabilidade negra que circulou, João da Fausta assumiu diversos cargos, ora de 

direção, ora de realização dos eventos públicos. A partir da nota de instalação da Sociedade 13 de 

Maio, também registrada em ata, nos foi possível encontrar informações quanto a profissão 

exercida por João da Fausta, como mostra o excerto da fonte: 

Nota da Installação da Sociedade denominada 13 de maio de 1888 
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Aos 6 dias do mês de junho do anno de Nascimento de Nosso S. Jesus Christo, de 

mil oito cento e oitenta e oito, nesta cidade de Curytiba, parochia de N. S. da Luz, 

antiga Comarca da provincia de S. Paulo desmembrada em 13 de dezembro de 1853, 

tomando definitivamente o nome da provincia do Paraná, em casa do cidadão João 

Batista Gomes de Sá, oficial de justiça do fóro d’esta capital, reunirão-seos cidadãos 

abaixo assignados. (ATA DE INSTALAÇÃO DA SOCIEDADE 13 DE MAIO, 6 

DE JUNHO DE 1888) 

De acordo com a frase destacada por nós, João Batista exercia a profissão de oficial da 

justiça de Curitiba, profissão que o permitiu acompanhar “de perto a resistência de escravos na 

cidade em casos de fuga e ações de liberdade, processos jurídicos em que escravos buscavam na 

justiça conquistar a sua alforria” (FABRIS; HOSHINO, 2018, p. 55). O estudo de Fabris e 

Hoshino ressalta as dimensões da convivência de João da Fausta com a população negra não 

somente por sua presença nas associações e irmandades que agregavam essas figuras, mas 

também por ser oficial de justiça e por sua presença como músico na “banda da polícia da cidade, 

atividade em que, segundo Clóvis Moura, no período do Império, ‘negros e libertos constituíam a 

grande maioria’” (FABRIS; HOSHINO, 2018, p. 55). Os autores trazem diversas outras 

informações acerca deste personagem, que nos ajudaram a pensar tanto a sua trajetória pessoal 

quanto sua participação nos meios de sociabilidade em que o encontramos. 

Quanto à ação política de João Batista Gomes de Sá, nos chamou a atenção uma nota 

assinada por ele e publicada no jornal A República, em edição de 12 de abril de 1896, na qual se 

lê: 

Constando-me que se propala perfidamente a noticia de que fui um dos 

distruibuidores do boletim dos monarchistas e que sou solidario com o jornal O Dia 

cumpre-me, a bem da verdade, declarar que nem sei onde fica tal typographia e que 

nada tenho com monarchistas. Os redactores do jornal monarchista e os directores 

desse partido que venham declarar se mantenho solidariedade de qualquer especie 

com elles. Nada de intrigas. Os que me conhecem sabem que sou incapaz de 

conluios. Desafio, pois, a quem, honestamente, possa affirmar que tenho qualquer 

cousa com o O Dia, pois isso seria me emprestar intuitos que não são meus. 

Curityba, 11 de abril de 1896. João Batista Gomes de Sá (JORNAL A 

REPÚBLICA, 12 DE ABRIL DE 1896) 

Através desta nota pudemos tirar algumas conclusões. Primeiramente, evidencia-se o que 

João da Fausta era – ou queria fazer crer que era – uma figura que a “sociedade curitibana” 

curitibana conhecia e sobre a qual comentava. De acordo com o próprio, seu nome estava 

circulando entre as pessoas de maneira informal, e por isso ele viu a necessidade de se colocar 

publicamente para defender-se. De qualquer maneira, com a nota ele visava refutar a associação 

de sua imagem ao jornal O Dia por ser ele apoiador do movimento monárquico. Ao publicar sua 

nota no A República, um órgão do Partido Republicano em Curitiba, ele buscava caracterizar sua 

vinculação ao republicanismo. Não temos qualquer informação sobre a afiliação política deste 

personagem, mas fica claro aqui a intenção de se colocar em um lado específico do campo 
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político. João Batista Gomes de Sá faleceu a 27 de setembro de 1901 aos 76 anos de idade, 

conforme nota publicada no jornal Diário da Tarde. Essa fonte permite deduzir que ele havia 

nascido em 1825. De acordo com Fabris e Hoshino seu enterro foi bastante movimentado, 

“contando com uma expressiva presença popular”, dentre os quais “destacavam-se os membros da 

Sociedade 13 de Maio, da Irmandade Bom Jesus dos Perdões, da Sociedade Beneficente dos 

Trabalhadores da Herva Matte e da Irmandade de São Benedito”, alguns deles portando os 

estandartes e símbolos de suas agremiações, o que “significava afirmar publicamente os laços 

políticos que as ligavam com o João da Fausta” (FABRIS; HOSHINO, 2018, pp. 52-53). Devido à 

sua importância e grande visibilidade, os dados sobre João da Batista foram os mais facilmente 

recolhidos, pois eram mais publicados nos jornais, e outros estudiosos também já passaram pelo 

estudo de sua experiência. Assim, este é o personagem sobre o qual mais possuímos informações. 

 

BENEDITO MODESTO DA ROSA  

Mais um dos fundadores da Sociedade 13 de Maio, era filho de Rosa Modesto. Como João 

da Fausta, o nome de Benedito demonstra a importância da figura materna na constituição de sua 

identidade. De acordo com as fontes de alistamento, também publicadas no jornal A República, 

em 1898 Benedito era solteiro e exercia a função de militar. Foi membro também da Irmandade 

de N. Senhora do Rosário, que agregava homens negros desde o período escravista, na qual foi 

juiz e diversas vezes mesário. Além de fundador da 13 de Maio, foi também presidente por dois 

anos e diretor geral do clube. Poucas são as informações sobre Benedito, mas o mesmo 

alistamento citado acima nos mostra que ele habitava à Rua Pedro Ivo, sendo vizinho de Candido 

Ozório de Moraes, outro fundador da Sociedade 13 de Maio. 

 

CANDIDO OZÓRIO DE MORAES 

Filho de Antonio Candido, Candido Ozório exercia o ofício de pedreiro, tendo prestado 

serviço para a prefeitura municipal em alguns casos. Em 1901 foi publicada no jornal Diário da 

Tarde uma nota do Museu Paranaense em que se apresentavam os objetos recém-doados ao 

museu, na qual consta o seguinte: “A este estabelecimento foram offerecidos os seguintes objetos: 

(...) Pelo sr. Candido Ozorio de Moraes, um enchú” (JORNAL DIÁRIO DA TARDE, 14 DE 

SETEMBRO DE 1901). Muito nos intrigou a doação de Candido, pois não sabíamos o que seria o 

objeto por ele ofertado, não conhecendo a palavra enchú. Após contato com o Museu Paranaense, 

nos foi informado que o objeto consta ainda em seu acervo, e se trata de um instrumento de 

carpintaria, um enxó. Essa descoberta se tornou muito relevante, pois sugere a honra de Candido 

em se mostrar pedreiro, uma profissão de grande importância à época. Em suas transições pelos 
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espaços de sociabilidade negra, Candido Ozório teve importantes funções na Sociedade 13 de 

Maio, que ajudara a fundar, e também na Irmandade de N. Senhora do Rosário. Participou ainda 

do Club Modelo como sócio fundador, no ano de 1897, clube sobre o qual não temos 

informações, a não ser que atendia tanto homens quanto mulheres, porém não podemos afirmar 

qual o seu principal elemento de união. 

 

HILÁRIO MUNHOS DE SOUZA RIBAS 

Na ata de fundação da 13 de Maio, assinou apenas como Hilário Munhós. Nascido em 7 

de setembro de 1846, era filho de Porcina Munhos da Rocha, e trabalhou como empregado do 

Club Curitibano, e depois como porteiro na Delegacia Fiscal. Casou-se duas vezes, e sua primeira 

esposa foi Maria Joana de Souza Munhos, falecida a 03 de dezembro de 1897. Teve pelo menos 

quatro filhos – Hilário, Euclides, Ritta e Orestes. Um deles, Orestes Munhos, sempre aparecia 

ligado à imagem do pai nas notícias, e nos chamou a atenção uma em particular em que se lê: 

Anniversario 

Faz annos hoje o principeGododi filho do amigo Ulbá 3º da Africa, Hilario Munhoz 

de Souza Ribas. 

Um abraço Oreste. 

Os seus amigos. (JORNAL A REPÚBLICA, 04 DE ABRIL DE 1897) 

Ainda que a nota seja um pouco intrincada devido ao seu vocabulário, ficamos curiosos 

acerca da referência à ancestralidade africana, e até mesmo às palavras que dão um sentido de 

nobreza ao texto, como príncipe. Não sabemos a procedência das palavras “Gododi” e “Ulbá”, 

mas associamo-la também a um título de nobreza. Ainda que nesta pesquisa não tenhamos 

alcançado os resultados referentes às muitas dúvidas que essa nota de aniversário nos causou, é de 

nosso interesse buscar por suas respostas no futuro. Mencionar a África ou mesmo os tempos da 

escravidão como parte de sua história não era muito comum para as primeiras gerações de pessoas 

que passaram por essa experiência ou a transmitiram a seus descendentes, pois como afirmam 

Rios e Mattos “poucas sociedades pós-emancipação deram muita atenção ao passado do escravo, 

e na maioria delas os descendentes de escravos também desejavam fugir ao estigma desse 

passado” (RIOS; MATTOS, 2005, p. 7). Essa tática de afastamento da experiência escravocrata é 

também detectada por Rodrigo Weimer, historiador que analisou diferentes gerações de uma 

família negra no pós-abolição, e acabou por concluir que havia nos testemunhos dos descendentes 

de escravos uma tentativa de subtrair seus ancestrais daquela realidade, assim isentando toda a 

família da desumanização da escravidão (WEIMER, 2015, p. 88). 

Hilário também circulava muito entre os espaços de sociabilidade negra, como a 

Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e a Sociedade Operária e Beneficente Protetora dos 

Operários, esta com sócios brancos e negros, tendo um caráter mais classista pois atendia às 
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demandas de trabalhadores em geral. Este personagem não frequentava apenas agremiações 

relacionadas à população negra, pois frequentou ainda a Sociedade Recreativa Militar, o Grêmio 

Guayra e o Club dos Puritanos, que não tinham a raça como elemento específico de coesão. Em 

todos esses espaços Hilário teve cargos de diretoria, e parece ter repassado a seu filho Orestes o 

hábito da prática associativa, pois este também marcou presença ao menos no Grêmio Guayra e na 

Sociedade 13 de Maio, na qual também assumia cargos da diretoria. 

Hilário faleceu em 01 de outubro de 1906, aos 60 anos, “apoz 3 mezes de sofrimento”, 

conforme consta nota publicada no jornal A República do mesmo dia. Alguns dias depois, foi 

publicada no mesmo jornal uma nova nota acerca da consternação causada por sua morte. Nela, 

Hilário é descrito como “honesto e probidoso homem de côr, mas cuja alma possuia a alvura 

alabastrina do Bem, nobre e disposta como era á pratica de acções cavalheirosas” (JORNAL A 

REPUBLICA, 04 DE OUTUBRO DE 1906). No jornal Diário da Tarde sua figura também foi 

construída de forma a parecer muito relevante para seu meio social: “Hilario era um homem 

geralmente considerado pelas suas qualidades pessoaes, tendo sua morte causado profunda e geral 

consternação” (JORNAL DIÁRIO DA TARDE, 01 DE OUTUBRO DE 1906). Assim, 

acreditamos ser Hilário uma figura conhecida na cidade de Curitiba à época. 

Em 1934 o jornal Diário da Tarde dedicou uma matéria aos eventos ligados ao 13 de maio 

na cidade de Curitiba, contando com depoimentos das festividades que ocorreram na Sociedade 

em homenagem à data. Segundo o jornal, durante a sessão uma das presentes na reunião era Maria 

Celesta, “a veterana matrona que o paranaense conhece e admira”, que recebia as homenagens “na 

ausencia sempre lembrada dos seus companheiros de captiveiro, João da Costa, Hilario Munhoz 

de Souza Ribas, Norberto Garcia, Francisco Vidal, Vicente Guimarães e outros mais” (JORNAL 

DIÁRIO DA TARDE, 15 DE MAIO DE 1934). Aqui, para além da confirmação da situação de 

ex-escravizado de Hilário, e ainda do grande laço constituído por aqueles que frequentavam a 

Sociedade 13 de Maio mesmo por sua condição anterior à de livre, notamos estar um dos outros 

fundadores do Clube entre os companheiros de cativeiro de Hilário Munhos : Norberto Garcia. 

 

NORBERTO GARCIA 

Assim como Candido Ozório, Norberto Garcia exerceu o ofício de pedreiro de pedreiro. 

As poucas notícias que encontramos sobre este personagem dão conta que ele, além de fundador 

da sociedade, exerceu cargos importantes em sua hierarquia, tendo sido vice-presidente, 

tesoureiro, diretor geral e primeiro procurador. Foi casado com Sebastiana Garcia, que em 1951 

constava com 114 anos e concedeu entrevista ao jornal Diário da Tarde, onde rememorou a 

imagem do marido e sua grande destreza no ofício de pedreiro, afirmando que ele ajudou a 

https://sehufpr.wixsite.com/2018


540 O fazer historiográfico na contemporaneidade 
 

I SEH – Seminário de Estudos Históricos da Universidade Federal do Paraná (UFPR) 
30 de Outubro de 2018 a 01 de Novembro de 2018 – Curitiba 

https://sehufpr.wixsite.com/2018 

 

construir a Catedral Metropolitana de Curitiba (JORNAL DIÁRIO DA TARDE, 25 DE MAIO 

DE 1951). Na data que consta, Dona Sebastiana morava com uma filha, netos e bisnetos, o que 

nos leva a crer que Norberto Garcia deixara descendentes, apesar de nada ter sido publicado nos 

jornais acerca das datas de nascimento ou batismo dos mesmos. As últimas notícias em que 

Norberto aparece nos periódicos são de 1912, quando primeiro assina um abaixo assinado 

juntando-se a outros que não reconheciam o sr. Alfredo Alves da Silva como presidente da 

Sociedade 13 de Maio. Um pouco mais à frente no mesmo ano, era empossada nova diretoria, 

sendo Norberto eleito como Diretor Geral. Após 1912, seu nome desapareceu das páginas dos 

jornais, ainda que não tenha havido qualquer notícia sobre a sua morte. 

 

Quanto aos demais fundadores que constam nas atas de fundação da Sociedade 13 de 

Maio, tivemos um grande problema com homônimos, pois são nomes muito comuns. Há um 

Manoel Pereira dos Santos sempre presente nas assinaturas dos estatutos da Sociedade, mas as 

informações pessoais se confundem entre pelo menos duas pessoas de mesmo nome. Podemos 

afirmar que um deles perseguiu a carreira militar, tendo falecido em 1907 aos 42 anos, casado. 

Este é o perfil que mais se encaixa ao Manoel Pereira dos Santos que encontramos na 13 de Maio 

devido à sua idade, pois seu homônimo morreu em 1908 aos 31 anos, portanto teria apenas 11 

anos quando da fundação da Sociedade. De qualquer forma, nada podemos afirmar sobre ele a não 

ser sua participação na 13 de Maio, que mesmo nos jornais se limita ao ano de sua fundação, em 

1888. 

José Pinto da Rocha parece também ter homônimos, visto que as datas das informações 

que conseguimos levantar são muito confusas. Uma das notas de jornal informa o falecimento de 

um José Pinto da Rocha em 1892, na cidade de São José dos Pinhais, mas temos diversos recortes 

que trazem o mesmo nome em datas posteriores. Quanto à prática associativa, um dos 

personagens que encontramos com este nome parece ter se engajado no Club de Corridas 

Paranaense por algum tempo após 1890, e também no clube Esperança S.C. de São José dos 

Pinhais. Na 13 de Maio, só a aparição nas atas, como fundador. Já Isidoro Mendes dos Santos não 

possui homônimos, mas as informações acerca de sua pessoa são poucas. Para além de duas 

aparições na 13 de Maio ainda no ano de 1888, seu nome aparece na Sociedade Protetora dos 

Operários como vice-presidente, e na Sociedade Beneficente dos Trabalhadores da Herva Matte 

como presidente em dois anos, além de em outros cargos, parecendo ser mais ativo. 

 

CONCLUSÕES 

A construção e análise das pequenas trajetórias expostas acima nos leva a algumas 

conclusões que podem contribuir para o estudo do período pós-abolição e da condição do negro 
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na cidade de Curitiba, principalmente através de suas experiências de associativismo, militância e 

experiência cultural. No período em que se fazia forte o estigma da escravidão, as estratégias de 

liberdade e sobrevivência mostraram-se intimamente atreladas à luta política, não somente no 

âmbito individual mas também coletivamente através do associativismo. Mostrar-se, fazer-se 

presente e apropriar-se de espaços centrais e públicos, principalmente fazendo-o de forma coesa e 

comunitária, foi uma das diversas maneiras que pessoas negras encontraram para aos poucos se 

inserirem na nova realidade que se apresentava com o fim da escravatura. 

Na busca por uma nova condição social mais digna, o associativismo também foi um meio 

de extrema importância, oferecendo amparo e um espaço de sociabilidade. Nas trajetórias 

destacadas, foi possível verificar que os personagens negros não se detinham a uma forma de 

associativismo, pois circulavam entre diversos clubes e associações que congregavam negros e 

podiam atender a outros interesses – caso da Sociedade Operária e Beneficente Protetora dos 

Operários, mais ligada ao mundo do trabalho, e às Irmandades Religiosas, que sobreviviam ainda 

no final do século XX. Essa diversidade de espaços mostra a incessante demanda por 

pertencimento, e por construção de novos laços de sociabilidade. 

Por fim, ao realizar esta pesquisa e trazer à tona uma parcela pequena da história de 

pessoas negras na cidade, já nos foi possível desvendar a grande relevância da população negra na 

cena política e social no período do pós-abolição em Curitiba. Novas abordagens como esta são 

necessárias no confronto com as ideias tão propagadas de um Paraná branco, colocando em 

evidência os que foram invisibilizadosda história e da memória locais, e que ainda hoje resistem e 

lutam. 
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RESUMO: Este trabalho apresenta os resultados finais do projeto de iniciação científica (PIC/UEM), 

intitulado Melânia a jovem: estudo temático. Trata-se da obra escrita em meados do século V d.C., por 

seu discípulo Gerôncio, composta na forma de uma narrativa biográfica. A biografia traz elementos da 

vida de Melânia, sua origem familiar, suas riquezas, suas peregrinações, seu assentamento na cidade 

de Jerusalém, as práticas monásticas e a descrição detalhada de sua morte no ano de 439. Tais 

elementos, circunscritos ao período tardo antigo, nos possibilitou analisar a condição social, religiosa e 

política. Reconhecendo o quadro de transformações características deste contexto histórico, estudamos 

a historiografia contemporânea, bem como apresentamos o conjunto de temas que a biografia nos 

permitiu elencar, em especial aqueles voltados as práticas cristãs. 

Palavras-chave: Melânia, a Jovem; Tardo antiguidade; Biografia. 

 

ABSTRACT: This paper presents the final results of an scientific initiation project (PIC / UEM), 

entitled “Melânia the younger: a thematic study”. It is a biographical narrative written in the middle of 

the fifth century, by her disciple Gerôncio. The work brings elements of the life of Melânia, her family 

origins, her riches, her pilgrimages, her assent in the city of Jerusalem, her monastic practices and a 

detailed description of her death in the year 439. These elements, circumscribed in the late antiquity, 

enabled us to analyze the social, religious and political condition of this period. Recognizing the 

historical transformation framework of this historical context, we studied contemporary 

historiography, as well as presenting the set of themes that characterize the bibliography, especially 

those focused on Christian practices. 

Key-Words: Melania, the Young; Late Antiquity; Biography  

 

INTRODUÇÃO 

O trabalho que ora apresentamos é   resultado do projeto de iniciação cientifica intitulado 

“Melânia, a Jovem: estudo temático”. Nele, buscamos aprofundar os estudos acerca da narrativa 

biográfica escrita por Gerôncio, discípulo de Melânia, no século V e elencar um conjunto de 

temas possíveis de serem estudados na obra. 
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Anterior ao levantamento temático, foi necessário compreender o período em que 

Melânia viveu (383-439) e o momento em que a sua biografia foi produzida (452-453), isto é, a 

tardo antiguidade. Ademais, realizamos o recorte espacial desse período, levando em consideração 

as viagens que nossa personagem realizou;  o mundo mediterrâneo romano, em especial o Oriente 

onde se estabeleceu no final de sua vida. 

Desde o século III d. C., o império romano passava por crises internas e externas: 

inflações altas, crise no sistema de trabalho empregado no latifundium, fronteiras instáveis com os 

povos germânicos e povos vizinhos, e sobretudo, uma grande instabilidade política. O império era 

um sobrevivente no século IV em diante, porém profundamente transformado (CORASSIN, 

1989). 

Depois de um longo período de instabilidade miliar, surgiram problemas internos em 

todas as camadas da sociedade, em diversos setores da economia, além de uma forte crise política 

que se intensificara paulatinamente. Por outro lado, o império ainda lidava com problemas 

externos, onde a forte pressão dos povos estrangeiros em suas fronteiras não era mais combatida 

com a mesma eficiência. O aparelho estatal era forçado a tomar medidas fiscais cada vez pesadas 

para garantir a efetiva defesa do território. 

No que se refere ao nosso objeto de estudo, a biografia de Melânia a jovem, é importante 

ressaltar esses aspectos das transformações do Império Ocidental por ela e sua família se 

originarem do oeste do mediterrâneo, a península itálica e ibérica respectivamente. Contudo, 

torna-se ainda mais essencial destacar as transformações no Império Oriental, onde Melânia e 

Gerôncio passaram grande parte de suas vidas e onde as ações relatadas na biografia aparecem 

com maior enfoque. Parece oportuno que durante a narrativa de Gerôncio, ocorre um 

deslocamento de Melânia e seus seguidores para o Oriente, possivelmente em busca da 

prosperidade que não encontrariam mais na parte Ocidental do Império:  

No Império romano do Oriente as condições sociais e políticas eram mais favoráveis 

e não produziam um tão grande divórcio entre o Estado e a sociedade. As relações 

entre o Imperador romano do Oriente e a camada superior de proprietários de terras 

e, principalmente, com o Senado de Constantinopla eram boas. A Igreja oriental 

estava muito ligada ao Estado e apoiava-o energicamente. Dado que as cidades 

orientais possuíam ainda, geralmente, um forte potencial econômico, a própria 

ordem dos curiales das diferentes cidades não só não era tão fraca como apoiava 

mais o Estado (...) E, mais importante ainda, o Império romano do Oriente estava 

mais protegido dos ataques dos bárbaros que o ocidental. E assim foi poupado do 

colapso. (ALFÖLDY, 1989, p. 232) 

Além das condições políticas entre as camadas sociais, o império oriental reunia ainda 

melhores condições territoriais, econômicas e populacionais para o florescimento de uma nova 

civilização, a civilização bizantina. O período que se seguiu desde a divisão do Império, por volta 

do ano de 330, foi marcado pela busca de uma nova identidade, pois   deixaria de ser só mais um 
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apêndice oriental do Império Romano, mesmo que a ilusão de uma unidade mediterrânea não 

houvesse desaparecido ( FRANCO JR., ANDRADE, 1985).  

Dando mais atenção para a cidade de Jerusalém, cidade onde Melânia passou a maior 

parte de sua vida, percebemos que ela se tornou um refúgio de todo o mundo romano, destacando-

se com  centro religioso que atraia uma grande quantidade de fiéis. Segundo Karen Armstrong 

(2011), os cristãos até então não haviam se apegado à Jerusalém terrena, a salvação estaria na 

celeste, mas com o estimulo aos mártires, aos artefatos locais, começou-se a povoar a região por 

migrantes de todo o Império. A autora ressalta que já em 390 a cidade estava repleta de monges, 

freiras e visitantes estrangeiros, ainda acrescenta que os peregrinos não só iam para visitar os 

locais santos, mas também em busca de segurança e um novo local para se assentarem 

permanentemente considerando a instabilidade do período. 

Outra alternativa crescente em meio aos fiéis era a busca de segurança e redenção 

espiritual nos monastérios. Para além de uma fortaleza segura, também serviram como um centro 

econômico e cultural. Assim, somado a esse grande movimento de peregrinos para cidade, houve 

um crescimento do número de adeptos ao monasticismo povoando a região: 

Atraídos pela santidade de Jerusalém, monges de todas as partes do mundo cristão 

começavam a chegar ao deserto da Judeia para colonizar essa bela região desolada. 

(...). Cada mosteiro era, pois, um novo Éden, um novo começo. Ali os religiosos 

podiam levar uma vida paradisíaca de intimidade com Deus, como o primeiro Adão. 

(ARMSTRONG, 2011, p. 255) 

É o caso de Melânia. Quando chegou na cidade com seu marido em 417, ela foi 

responsável por fundar um monastério feminino dedicado à sua mãe que morrera e, anos mais 

tarde, outro exclusivamente masculino em homenagem ao marido Piniano. Ela ainda construiria 

um Martyrium, uma capela e um local para reclusão, onde passava a maior parte de seu tempo em 

oração. Após sua morte, em 439, Melânia deixou os monastérios sobre a responsabilidade de 

Gerôncio, que se dedicou a escrever sua biografia. 

 

MELÂNIA, A JOVEM: VIDA E MORTE 

A narrativa de Gerôncio evidencia que Melânia, a Jovem foi uma aristocrata romana 

nascida na cidade de Roma em 383, conhecida por doar suas heranças e buscar um estilo de vida 

asceta e regrado nos princípios do monasticismo. Ele foi um monge que a acompanhou por toda a 

vida e que ainda ficou por muitos anos na direção dos monastérios após sua morte. É notório que 

o mesmo desenvolveu uma admiração quase que irrestrita por Melânia, tornando a biografia como 

um instrumento de construção de uma imagem de santidade que ele possuía dela. Isso se mostra 
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ainda no prólogo, quando ele, ressaltando a admiração por Melânia e a dificuldade de dizer sobre 

ela, relata: 

Quem então saberá, de maneira digna e com clareza, contar as enérgicas ações dessa 

bem-aventurada? Falar de sua absoluta renúncia às coisas da vida, de seu zelo, mais 

ardente que o fogo, pela fé ortodoxa, de sua caridade intransitável, de sua energia em 

servir e de sua constância em se prostrar por terra, - maltrato e misticismo 

incansável da alma e do corpo, doçura e abstinência rivalizando com os poderes 

abstratos - da humildade de suas vestes, de sua humildade e de todo o resto, da mãe 

de todos os bens (GERONTIUS, Prólogo, p.127)
241

 

Desde jovem já demonstrava apelo a vida regrada cristã quando propôs uma vida de 

santidade, renunciando aos desejos sexuais no casamento, arranjado com o patrício Piniano. Seu 

marido, assim como seus familiares, não apoiavam a decisão tomada por Melânia na juventude. 

Contudo, a mesma implorou ao marido que se juntasse a ela em uma jornada de redenção 

espiritual, abrindo mão das coisas que julgava mundanas: dinheiro, terras, propriedades e 

heranças. Tal prática viria a acontecer somente após a morte prematura de seus dois filhos.  

Renunciando a vida de luxo própria da aristocracia, o casal praticava ações caritativas no 

subúrbio da capital, que segundo relatos da própria Melânia, seria uma forma de transição do 

estilo de vida que possuíam para um real estilo de vida asceta. Lá ficaram por alguns anos até a 

morte de seu pai, Valerius Publicola, recebendo a herança, partindo da cidade pouco antes da 

invasão de Alarico em 410. Após a fuga da cidade, permaneceram no sul da Itália até que todas as 

suas posses na região fossem vendidas com a ajuda do imperador Honório, a quem Melânia 

possuía grande apreço por ser cristão. 

A venda das propriedades proporcionou a Melânia e Piniano uma grande riqueza, que  

segundo relato de Gerôncio, não conseguiriam nem mensurar. Tal quantia foi destinada para a 

prática da caridade e para a fundação de monastérios e igrejas. Essa prática foi descrita durante 

todas as viagens que Melânia fez pelo mediterrâneo e cotidianamente quando se assentou tanto na 

África em 409, quanto em Jerusalém em 417.  

A forma gradual como ela e Piniano se ativeram ao ascetismo é bem descrita em sua 

biografia. Aos poucos foram mudando suas roupas de seda para Cilícia, dos jejuns de 3 para 6 

dias, dos ciclos de orações se tornaram cada vez mais intensos, além das práticas de estudo e 

leitura das escrituras sagradas.  

Após a saída da Itália ficaram por 8 anos na cidade de Tagaste na África. Nesse período 

tiveram contato com personalidades conhecidas do cristianismo tardo antigo como Agostinho de 

                                                   
241 « Qui donc em effet saira dignement raconter, avec clarté, les actions vraiment viriles de cette 

bienheureuse ? je veux dire son absolu renoncement aux chose de la vie, son zèle plus brûlant que le feu pour la 

foi orthodoxe, et sa bienfaisance indépassable, son énergie à veiller et sa constance à coucher par terre – mauvais 

traitements et ascèse inlassable de les puissances incorporelles, - et la pauveté de son vêtement et, avec tout le 

reste, mème de tous les biens, son humilité » (GORCE, 1962, p. 127) 
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Hippona, Alípio de Tagaste e Aurélio de Cartago, fundamentais para a construção da doutrina que 

levou o casal às práticas em Jerusalém. 

A chegada na cidade santa se deu em 417, depois de uma viagem ao Egito, onde 

permaneceu até o fim de sua vida, sem antes fazer uma viagem a Constantinopla. Durante o 

período que permaneceu na cidade, muitos peregrinos povoavam a região em busca de 

aproximação espiritual. A fama de Melânia logo se propagou devido a suas grandes doações e 

fundações de monastérios, que segundo Gerôncio, atraia multidões. 

 Melânia, seguiu os passos de sua avó Antônia Melânia (conhecida como Melânia, a 

velha) que anos antes se dirigiu a Jerusalém com o mesmo propósito, aproximação espiritual. 

Melânia morreu em 439 sem nenhum pertence. Tal momento é narrado detalhadamente por 

Gerôncio, a quem ela deixou a responsabilidade para com os monastérios. O movimento surgiu 

em meados do século III no mediterrâneo oriental com os primeiros assentamentos religiosos de 

pessoas com o interesse em buscar um modo de vida regrado e ascético. Além disso, os que 

aspiravam seguir este caminho estavam em busca da perfeição e da comunicação com Deus, o que 

exigia o desligamento das tentações terrenas, corporais e mentais (CORTÁZAR, 2012, p. 106).  

 

A BIOGRAFIA E SUAS EDIÇÕES 

A biografia de Melânia, a Jovem passou por um grande processo de esquecimento e 

descobrimento desde o momento que foi escrita por Gerôncio, no século V, e a sua redescoberta 

aos olhos dos historiadores no século XX. Isso se deu com a coleta de fragmentos do texto 

original a partir da década de 1870 até com a publicação da biografia completa por parte do 

Cardial Rampolla em 1905.  Denys Gorce (1962) e Elizabeth A. Clarke (1984), além de serem 

pesquisadores da temática, são responsáveis pela tradução francesa e inglesa da obra 

respectivamente. Para a nossa pesquisa, utilizamos a edição francesa de Denys Gorce que contém 

o manuscrito em grego, língua que considera ser a mais próxima da versão original.  

A obra de Gorce, com o nome de “Vie de Sainte Mélanie”, é o volume de número 90 da 

série de livros Sources Chrétiennes. Na introdução o autor apresenta um estudo geral da obra 

baseado em pesquisas até sua época, isto é: sua produção, um aparato geral da família de Melânia, 

o autor, as fontes e aspectos próprios da personagem. A biografia consiste na tradução do prólogo 

e dos 70 capítulos que são, por sua vez, divididos em 5 partes. O autor intitula as partes de forma 

que se construa a história a ser contada, são eles respectivamente: La Libération, que relata as 

primeiras lutas contra sua família para se libertar e buscar uma vida ascética. Les Voyages, que 

transcreve a sua partida e peregrinações para a África, Egito e Palestina. Sur le Mont des Oliviers, 

destacando os momentos que se manteve em Jerusalém e a construção dos seus monastérios. Avec 
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Les Grands, a sua viagem a Constantinopla, onde ela tem sua fama consolidada por suas práticas 

religiosas. E por fim, La Mort, que relata seus últimos momentos, festas e funeral.  

A obra escrita por Gerôncio se apresenta na forma de uma narrativa dividida em 

capítulos sem subtítulos. Na edição francesa encontramos capítulos e subdivisões de forma tentar 

seguir uma ordem cronológica, muito embora não exista tal linearidade na narrativa do discípulo 

de Melânia. 

Os estudos sobre Melânia, a jovem se iniciam com a publicação de Vita Melanii giuniore 

pelo Cardial Rampolla em 1905. Segundo Gorce (1962), a fonte esteve em esquecimento na maior 

parte do tempo, assim como a própria personagem. Ela aparece poucas vezes durante a história, 

em alguns martirólogos242 como é o caso do Martyrologe d’Usuard de 875 (Gorce, 1962, p. 15), o 

Catalogus Sanctorum de Pierre de Natalibus escrito em 1372 (Gorce, 1962, p. 16), durante o 

período medieval. Já na idade moderna, tanto no ocidente quanto no oriente ela aparece somente 

uma vez; o primeiro com a tradução do Ménologe du Métaphraste em 1556 por Louis Lipomani 

(Gorce, 1962, p. 19) e o segundo no Martyrologe romain de Gregório XIII publicado em 1584 

(Gorce, 1962, p. 11). 

Melânia figura nesses catálogos de santos por adquirir um caráter de santidade que é 

atribuído tanto por Gerôncio, quanto por aqueles que perpetuaram sua vida. Acredita-se que seus 

monastérios e suas ações tenham lhe dado a fama que conseguiu e que propagou seu nome na 

época, até cair no esquecimento. Sobre o culto de Melânia como santidade Gorce destaca 

Rampolla acha que é de lá (dos monastérios) que seu culto começou, e que o título 

vem do qual ela ainda é designada na liturgia bizantina, como na vida (a biografia); 

'nossa santa Mãe'; o argumento é fraco (pois é um título comum), mas a hipótese é, 

em si mesma, muito provável. Portanto, ficamos surpresos ao não encontrar nenhum 

traço de sua adoração no calendário palestino-georgiano (do século X). (...) deve-se 

notar que a festa de Melânia permaneceu, aparentemente, limitada à liturgia 

bizantina. E (Atualmente) seu nome não aparece em nenhum dos calendários 

orientais publicados pela Patrologia Oriental (GORCE, 1962, p. 13) 
243

 

Atualmente existem duas versões da biografia original, uma na lingua latina e a outra na 

lingua grega, ambas encontradas no decorrer do século XIX. Contudo, é preciso salientar que 

nenhuma delas é o manuscrito original de Gerôncio, mas derivação do mesmo que foram 

reproduzidas na mesma época. Debates sobre qual  estaria mais próxima da versão original são 

amplos e ainda estão em abertos. 

                                                   
242 Catálogo dos mártires e santos, com a respectiva história do seu martírio ou o motivo que levou a sua 

santificação. 

243  « Rampolla estime que c'est de la que partit son culte, et que la vient le titre sous lequel elle est encore 

désignée dans la liturgie byzantine, comme dans la VIE; 'notre sainte mére'; l'argument est faible (il s'agit d'un 

titre banal), mais l'hypothese est en elle-meme trés vraisemblable. Aussi est-on étonné de ne pas trouver trace de 

son culte dans le calendrier palestino-georgien (do século X) (...). Il faut remarquer que la fete de Mélanie est 

restée, semble-t-il, limitée a la liturgie byzantine : son nom ne figure dans aucun des calendriers orientaux 

publiés par la Patrologie orientale » . 
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Segundo Denys Gorce, a versão latina foi descoberta por volta do ano de 1884 quando os 

primeiros fragmentos começaram a aparecer. Alguns em Paris, outros em Charters e que foram 

juntados e editados por um Padre chamado Smedt. No entanto, dado que naquele momento ainda 

existiam muitas lacunas sobre a história da fonte e o desconhecimento de quem havia escrito a 

obra, decidiram por não publicar e aguardar o surgimento de mais estudos. No mesmo ano, 

Cardial Rampolla encontrou uma versão ainda mais completa da biografia na língua latina na 

Biblioteca Escorial de Madrid, mas que não foi divulgada até a sua apresentação no ano de 1900 

no Congresso Internacional de Arqueologia Cristã. Naquele momento ele recebeu todo crédito e a 

atenção sobre a descoberta até a publicação de sua pesquisa final, incluindo a biografia em 1905. 

Em relação ao texto grego, foram os Bollandistas que o encontraram na mesma época na 

Bibliothéque Barberine que está inserida nos arquivos do Vaticano. Mas renunciaram em estudar 

a biografia, de forma que  publicaram a versão grega com apenas algumas considerações em 

1903.  

Em um estudo mais recente que o de Gorce, Elizabeth A. Clark fez uma análise breve, 

porém detalhada sobre as origens da biografia: a sua língua original, o seu autor, o seu destinatário 

e a data de sua escrita. Ela publicou seu estudo em 1984 pelo livro intitulado “The Life of Melania 

the Younger” parte de uma série de livros “Studies in Women and Religion”.  

Nessa obra, Clark considera a superioridade da versão grega em relação a versão latina, 

que foi defendida por Rampolla em 1905. Com uma análise comparada, a pesquisadora apresenta 

que embora o texto latino apresente “detalhes não apresentados na versão grega” o mesmo 

acontece em uma relação inversa. Além disso, acrescenta a presença de discordâncias com fatos 

históricos apresentados pelo tradutor latino que não se evidenciam. Por fim,  faz uma análise 

comparada de fragmentos dos dois manuscritos e demostra que ocorre confusão por parte do 

tradutor do texto latino e que este se torna “gramaticalmente inexplicável” (CLARK, 1984). 

Sobre o autor, segundo Clark, todos parecem concordar que o responsável foi de fato 

Gerôncio, um padre que passou muitos anos ao lado de Melânia, a qual ele considerava ser sua 

mãe espiritual. As primeiras menções em relação a personalidade do escritor surgem nas primeiras 

décadas de descobrimento da fonte. Ele foi apresentado como um monge dos monastérios fundado 

por ela; outras fontes corroboram para isso, nas obras de Cyril of Scythopolis244 e de John 

Rufus245, o primeiro traz o fato inédito de que um padre chamado Gerôncio ficou responsável 

pelos monastérios de Melânia por 45 anos depois de sua morte. O segundo por sua vez, traz que 

Gerôncio foi comprado enquanto criança na cidade de Roma e foi criado tanto por Melânia quanto 

                                                   
244 Life of St. Euthymis. (CLARK, 1984, p. 14); 

245 Life of Peter the Iberian, (CLARK, 1984, p. 14) 
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por Piniano. Isso se comprova com relatos do próprio autor da biografia que afirma assumir a 

direção dos monastérios após a morte de sua mestra nos últimos capítulos e o relato no capítulo 12 

de se incluir na história quando narra o encontro de Melânia com a imperatriz Serena ainda na 

cidade de Roma246. 

A respeito do destinatário da biografia, Clark apresenta duas principais ideias que 

tomaram forma frente aos estudiosos de Melânia, as opiniões de Rampolla e do teólogo e jesuíta 

Adhemar D’Alés. Rampolla sustentava a ideia de que a biografia foi escrita para algum padre 

ocidental, visto ser a versão na lingua latina, talvez destinada a algum bispo que tenha 

acompanhado Melânia em sua estada na África entre 409-417. Acrescenta ainda que a biografia 

teria sido escrita entre 440-442, ou seja, 3 anos depois de sua morte. 

Para D’Alés pelo fato da fonte ter sido escrita originalmente em grego,  determina que 

seria destinada para algum bispo oriental e que este ainda deveria possuir a mesma posição 

criptológica do autor. Considerando a campanha contra a heresia Nestoriana que Gerôncio faz 

durante a narrativa, o receptor seria um partidário contra essa doutrina. Ademais, ela só poderia 

ter sido escrita depois do Concílio de Calcedônia, que firma essa doutrina enquanto heresia. 

Portanto, o teólogo elenca que teria sido possivelmente Dioscorus de Alexandria em 451; a versão 

latina foi escrita logo em seguida, em 452 para que chegasse ao ocidente. 

Na análise de Clark (1984) simplesmente pelo fato de que a fonte foi escrita em grego, 

descartaria vários elementos. Acrescenta que Dioscorus não seria bem estimado por suas visões 

cristológicas (ele era seguidor da heresia Nestoriana) e que o autor não o chamaria de santo padre 

logo no início da biografia. A pesquisadora acredita que o receptor seria o Monophysite 

Theodosius, padre que possuiu uma relação próxima com Gerôncio, que, segundo a mesma, está 

indicada na obra de Pedro, o Íbero. E, para tanto, teria escrito a biografia entre os anos de 452-

453, período em que Theodosius: 

Assumindo o trono episcopal de Jerusalém, Theodosius gostaria de conhecer mais 

sobre uma das mais famosas mulheres religiosas da cidade santa que tinha 

construído dois monastérios prósperos, uma capela e um martírio no Monte das 

Oliveiras, e que tinha sido uma amiga intima de seu apoiador, Geroncio.  (CLARK, 

1984, p. 21) 
247

 

Dessa forma, consideramos que a biografia de Melânia, a Jovem foi escrita 

provavelmente em grego por seu discípulo Gerôncio, que além de sucessor foi também seu amigo 

                                                   
246 A participação ou não de Gerôncio no capítulo 12, momento em que Melânia se encontra com a imperatriz 

Serena é ainda muito confuso de se explicar. Somente naquele momento que Gerôncio se insere na narrativa 

durante a primeira parte, só aparecendo novamente quando ela já está em Jerusalém. Clark afirma que pode ter 

havido um erro na tradução para a fonte grega ou que Gerôncio naquele momento falou pela visão de Melânia. 

247  “assumin Jerusalem’s episcopal throne, Theodosius wished to know more about one of the holy city’s 

famous religious women who had constructed two flourishing monasteries, a chapel, and a martyrion on the 

Mount of Olives, and had been the intimate friend of his supporter Gerontius.” (CLARK, 1984, p. 21) 
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próximo e possivelmente criado como filho. Além disso, a biografia foi escrita para um 

simpatizante das ideias do autor, provavelmente o bispo de Jerusalém chamado Theodosius, que 

pediu a biografia para conhecer uma pessoa tão famosa na cidade. A biografia foi, portanto, 

escrita entre os anos de 452-453, tempo suficiente para que fosse escrita no ‘mandato’ do bispo e 

um ano após o Concílio de Calcedônia. 

 

MELANIA, A JOVEM: ESTUDOS TEMÁTICOS 

Os temas que conseguimos elencar a partir da biografia de Melânia nos permite 

compreender as transformações que ocorreram no período tardoantigo. Os temas propostos são:  

Em primeiro, a sua Família:  importante pilar na formação ascética de Melânia, visto 

sua influência e sua herança que levaram aos atos de ascetismo. Devemos salientar, portanto, 

personagens que foram fundamentais na sua vida, com destaque para sua avó, seus pais, seu 

marido e sua prima;   

Sua avó paterna, Melânia, a Velha ou Antônia Melânia, “De acordo com Paládio, ela 

proveu a inspiração e o exemplo que levou sua neta ao desejo de uma vida de renunciação” 

(CLARK, 1984,p.)248. Originada da Espanha, esposou com Valerius Maximus da Familia Valéria, 

a qual segundo outras fontes além de Paládio, trazem a informação de que ela teve 3 filhos antes 

de ficar viúva aos 22 anos. Um deles era Valerius Publicola, pai de nossa personagem, que ficou 

sob a tutela de um mestre quando sua mãe partiu em peregrinação ao Oriente (GORCE, 1962); 

Piniano que de acordo com Clark (1984), é descendente dos mais antigos prefeitos da cidade de 

Roma. Seu casamento foi arranjado com nossa personagem possivelmente em 399; os pais sua 

mãe Albina, também era descendente da aristocracia romana, mas com a possibilidade de ser o 

ramo pagão da família de nossa personagem. Seu pai, por sua vez, foi descendente de uma família 

já cristianizada. Ao desposar Albina, teve Melânia em 383; Paula, a Jovem prima de segundo 

grau de Melânia pelo ramo materno com quem manteve uma relação de construção conjunta da 

doutrina cristã. Segundo Gorce, ela seria correspondente das cartas de Jeronimo, que ainda 

possuía uma certa influência na cidade quando Melânia, a jovem chega em 417. 

Em segundo, as Riquezas, propriedades e valores: a família de Melânia, paterna e 

materna, e a de Piniano, eram ancestrais da aristocracia romana. Os dois herdaram uma imensa 

fortuna, grandes quantias de ouro, porções de terra e bens imobiliários por todo o mundo romano: 

Em relação à sua fortuna, eu contarei sem insistir em o saber por aquilo que eu ouvi 

da boca do bem-aventurado. Ele dizia ter como renda anual, mais ou menos, doze 

                                                   
248 « According to Palladius, she provided the inspiration and exemple that spurred her granddaughter to desire 

a life of renunciation » 
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miríades de ouro, sem contar as propriedades pessoais de sua esposa. Quanto a seus 

bens imobiliários, eles eram de tão grande importância pelo seu valor e quantidade 

que não conseguiríamos nem os mesurar.  (GERONTIUS, cap. 15, p. 157) 
249

.  

 

Podemos estudar a partir desses relatos, a moeda corrente, os valores monetários, a 

atribuição do Direito Romano frente a legalidade das vendas das propriedades de Melânia; 

3. Escravos: a economia escravista em declínio no período, em decorrência da legalização 

e maior dispersão e relações de trabalho livre, como o colonato: 

[10]. Enquanto eles organizavam seus planos, o diabo, inimigo da verdade, 

suscitava-lhes uma prova ainda mais pesada. Invejoso por ver na casa desses jovens 

tal paixão a Deus, o inimigo fez uma sugestão a Severo, o irmão do bem-aventurado 

Piniano, para persuadir seus escravos dizerem: “Não nos venda39, mas se formos 

forçados a isso, nos deixaremos vender, e que teu irmão Severo, nosso mestre, nos 

compre. ” O desconcerto, deles ao verem seus escravos nos subúrbios de Roma, era 

grande... ” (GERONTIUS, cap. 10, p.145)
250

 

Segundo Gorce, os monastérios que Melânia e Piniano construíram na África foram 

ocupados com seus próprios escravos; “O escravo, não era nada além de uma “coisa” procedida, 

era vendido com a terra, a qual partilhava seu destino. Logo, a venda dos escravos de Melânia era, 

incontestavelmente, impraticável” (GORCE, 1962, p. 145); 

O quarto tema, são os Monastérios/Monasticismo: práticas monásticas nas atividades 

de nossa personagem, principalmente nos monastérios que a mesma funda em Jerusalém no ano 

de 417. Segui pelo quinto, as Migrações Bárbaras:  anterior a chegada de Alarico em 410 

Melânia já havia partido para o sul da Itália, motivada pela peregrinação ou fugir da eminente 

invasão [?]. Ela presenciou esse momento, como destaca Gerôncio: 

Tendo vendido suas propriedades de Roma, da Itália, da Espanha e da Campânia, 

navegaram em direção à África. E logo Alarico chegou às propriedades que os bem-

aventurados tinham acabado de vender. E todos, ao glorificarem o mestre de todas 

as coisas diziam: “Bem-aventurados aqueles que não esperam a chegada dos 

bárbaros para vender os seus bens (GERONTIUS, cap. 19, p.165)
251

 

                                                   
249  « Pour ce qui est de leur fortune, je rapporterai sans y insister ce que j’ai entendu de la bouche du 

bienheureux. Il disait qu’il avait comme revenu annuel, douze myriades d’or, plus ou moins, sans compter les 

biens propres venant de son épouse. Quant á leurs biens mobiliers, ils étaient si important qu’on ne pouvait 

arriver á les mesurer» (GORCE, 1962, p. 157-159) ; 

250 « [10] Et tandis qu’ils formaient ces projets, le diable ennemi de la vérité, leur suscitait une trés lourde 

épreuve. Jaloux de voir chez ces jeunes une telle ardeur selon Dieu, il fit une suggestion á Sévére, le frére du 

bienheureux Pinien, et il persuada á leurs esclaves de dire ‘Non on ne nous vend pas, mais, si on nous force 

jusqu’a ce que nous nous laission vendre, c’est ton frére Sévere notre maitre, c’est lui que nous achété.’ Grand 

fut leur trouble en voyant s’agiter leurs esclaves dans la banlieue de Rome..... » (GORCE, 1962, p. 145-147)  

251  « Ayant vendu leurs propriétés de Rome, d’Italie, d’Espagne et de Campnie, ils firent vers l’Afrique. Et 

aussitot Alaric arriva sur les proprietés que venaient de vendre les bienheureux. Et tous de glorifier le maitre de 

toures choses en disant ‘Bienheureux ceux qui n’ont pas attendu pour vendre leurs biens l’arrivée des barbares.» 

(GORCE, 1962, p. 165-167) ; 
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Encontros com povos “bárbaros” ainda é descrito no episódio da Ilha de Lípara. Quando 

velejavam em direção a África, foram direcionados para a ilha que estava sendo assediada pelo 

mesmo povo. Segundo Gerôncio, Melânia, prontamente pagou pela liberdade do povo e ainda 

doou uma quantia de dinheiro e provisões para que pudessem voltar a prosperar; 

As Peregrinações e viagens, consideramos como o sexto: permaneceram sete anos na 

África; “depois disso, tendo depositado todo o fardo da riqueza, eles finalmente se colocam em 

direção a Jerusalém. Eles sentiram, realmente, o desejo de ir adorar os lugares Santos. ” 

(GERONTIUS, cap. 34, p.191)252.  Observamos que Melânia, desde sua partida de Roma, tinha a 

intensão de seguir o exemplo de sua avó, e pensava que seus dias na África, seria um tipo de 

noviciado, um período necessário para eliminar previamente todas as suas propriedades no 

Ocidente, antes de partir de vez para a terra santa (GORCE, 1962);  

Consideramos também as Práticas ascéticas:  jejum realizado cotidianamente por 

Melânia, os estudos bíblicos, Melânia era uma estudiosa das escrituras sagradas, “na verdade, ela 

as estudava com tanto afinco que a Bíblia não saía de suas santas mãos” (GERONTIUS, cap. 21, 

p.171)253,  caridade também se destaca quando a personagem vende seus bens e realiza doações 

motivada pela busca de aproximação com Deus; a prática dos ensinamentos que realizava 

cotidianamente com as freiras em seus monastérios; 

O oitavo tema são os Hábitos e vestimentas: descrição das roupas que ela utilizava 

antes do ascetismo, aquelas que usava na pobreza extrema e até mesmo as roupas utilizadas 

durante seu funeral; 

O nono, as Heresias e ortodoxia: hostilidade que Melânia desenvolveu pela heresia 

Nestoriana, característica adotada também por Gerôncio. Ela buscava sempre trazer para a 

ortodoxia os pagãos e os hereges e é ainda mais notória a postura que ela toma frente as heresias 

na capital do Império Oriental, Constantinopla, local onde aconteciam ainda mais frequentemente 

debates acerca do cristianismo durante a época: 

O diabo veio justamente pela doutrina infectada de Nestório de causar distúrbio nas 

almas dos simples, dessa forma, muitas mulheres do senador e de outras pessoas 

brilhantes da cultura vieram a casa de nossa mãe, discutir com ela sobre a fé 

ortodoxa, e ela, habitada pelo espírito santo, não cessava da manhã até o anoitecer de 

falar sobre a teologia para todos aqueles que vinham a procurar,  trazendo muitos 

desorientados para a fé ortodoxa, mantendo outros que duvidavam, ajudando em 

                                                   
252  « Ils restérent donc sept ans en Afrique, aprés qoi, ayant déposé toute le fardeau des richesses, ils se mirent 

finalement en route pour Jerusalem » (GORCE, 1962, p. 191)  

253  « en efffet elle-méme s’y exerçait si bien que jamais la Biblie ne sortait de ses saintes mains » (GORCE, 

1962, p. 171-173)  
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uma palavra, tudo pelos seus ensinamento inspirado por Deus (GERONTIUS, cap. 

54, p.233)
254

 

CONCLUSÃO 

Em linhas gerais analisamos o contexto que a nossa personagem se insere, a tardo 

antiguidade. Percebemos as transformações ocorridas no interim da sociedade romana não 

deixando de ressaltar o seu contexto político, econômico, cultural e religioso. Analisamos a 

historicidade da própria fonte, a biografia de Melânia a jovem. A narrativa de seu discípulo 

Gerôncio apresenta  uma personagem que pode nos mostrar muito a respeito da construção da 

doutrina cristã, que na época entrava em um debate cada vez mais fervoroso pelos seus 

seguidores. 
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RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo problematizar a trajetória do filósofo e político 

francês Victor Cousin (1792-1863) dentro do contexto das revoluções liberais da primeira metade do 

século XIX. Através de uma análise de suas obras filosóficas e análise biográfica deste pensador, o 

presente projeto busca estabelecer o diálogo entre a obra filosófica de Cousin e a história da filosofia 

na passagem da modernidade para a contemporaneidade e busca, também, estabelecer o diálogo entre 

a biografia do autor e a história da França na primeira metade do século XIX. O objetivo dessas duas 

relações é discutir a respeito da importância dos intelectuais, da filosofia e da sua educação secundária 

e superior como instrumento de consolidação do regime político e social introduzido pela Revolução 

de 1789. As duas atuações, política e intelectual, de Cousin nesse contexto também possibilitam duas 

nuances de análise da história filosófica e educacional da França: a análise da influência das ideias do 

filósofo, conhecidas como Espiritualismo Eclético, no ambiente intelectual francês pós-revolucionário 

e a análise da atuação política deste filósofo como parlamentar, ministro e membro do Real Conselho 

de Instrução Pública. 

PALAVRAS-CHAVE: Victor Cousin; Filosofia francesa; Educação 

 

Abstract: The present work has the goal of problematize the life path of the french philosopher an 

politician Victor Cousin (1792 – 1863) in the context of the liberal revolutions in the first half of the 

XIX century. Through the analysis of the his philosophical works and biography, this work seeks to 

establish links between the philosophical works of Cousin and the history of the philosophy in the 

passing from modernity to contemporary times and seeks, also, establish links between the author's 

biography and the history of France in the first half of the century XIX. The goal of this two relations 

is to discuss about the importance of the intelectuals,  the philosophy and the secondary and superior 

education as instruments of consolidation of the political and social regime introduced by the 1789 

French Revolution. The two actuations, political and intelectual of Cousin, in this context, also make 

possible two analysis nuances of the philosophycal and educational history of France: the analysis of 

this philosopher's influence, known as Ecletic Spiritualism, in the post-revolutionary french intelectual 

environent and the analysis of this philosopher's political activity as a parliamentarian, minister an 

member of the Royal Council of Public Instruction. 

Keywords: Victor Cousin, French philosophy, Education. 

 

INTRODUÇÃO 

A relação entre educação, intelectuais e Estado vem sendo estudada e teorizada, ao longo 

dos dois últimos séculos, por um grande número de sociólogos, filósofos e historiadores, como 

Gramsci (2000) e Bourdieu (2010). A educação utilizada como instrumento de reprodução social 

é um fato que faz parte da dinâmica da sociedade ocidental, na medida que é instrumento 
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necessário para instruir o homem dentro de uma cosmovisão e uma cultura que são necessárias à 

adequação desse indivíduo dentro do quadro social em questão. 

A revolução francesa trouxe consigo, mais do que a implosão de todo um modelo social 

formado paulatinamente ao longo dos séculos precedentes, a necessidade do empenho dos 

intelectuais e governantes para se fazer construir a sociedade liberal. Essa tarefa implica a 

substituição de tradições, saberes e de estruturas morais e de pensamento, e, além disso, a 

implementação de meios através de que essa nova estrutura seja consolidada nas mentes de cada 

cidadão, cada célula que compõe esse novo organismo social. 

Victor Cousin é um personagem cuja vida nos exemplifica tais fenômenos: era um 

filósofo de profissão, mas mais do que isso, ele foi uma pedra angular no projeto de se construir 

uma nova sociedade francesa a partir dos escombros criados pela Revolução Francesa de 1789 e 

das Guerras Napoleônicas. Sua trajetória, entretanto, não se limitou à vida acadêmica e a filosofia. 

Cousin foi também tradutor, historiador, filólogo e político, em tais atividades, ele buscou 

defender o seu sistema de pensamento e implementar reformas no sistema educacional francês de 

maneira a garantir o sucesso de sua filosofia e estabelecer os alicerces que, segundo ele, a 

sociedade francesa necessitava para realizar o projeto da Revolução Francesa. 

Este artigo tem por objetivo estudar como Victor Cousin, sua obra filosófica e sua 

atuação política foram por obra dele e de uma instituição política de que ele fazia parte, esforços 

cruciais com o objetivo de se criar uma ordem social numa França politicamente e 

ideologicamente instável, respondendo a problemática: qual o papel histórico que Victor Cousin 

desempenhou na França da primeira metade do século XIX? 

Para cumprir o objetivo a que se propõe, este artigo serão utilizadas como fontes os 

livros e cursos transcritos que foram ministrados por Cousin na faculdade de letras da École 

Normale Supérieure (COUSIN, 1828); os discursos proferidos por ele na Câmara dos Pares do 

Parlamento Francês (COUSIN, 1862), seus relatórios sobre o sistema de educação da Prússia 

(1832) e dos Países Baixos (COUSIN, 1838) e as biografias de Cousin escritas por Jules Simon 

(1887) e Hyppolite Taine (1860), respectivamente, discípulo e opositor de Cousin. Também será 

utilizado o livro de caráter polêmico Les Philosophes Salariés (1983), de Joseph Ferrari (professor 

de filosofia na Universidade de Estrasburgo na década de 1830 e início da década de 1840 e 

opositor de Cousin). A análise e o estabelecimento de relações entre essas fontes serão os métodos 

utilizados nesse estudo para se delinear a estrutura de pensamento elaborada por Cousin e sua 

ação no meio político e institucional com o objetivo de estabelecer a hegemonia de seu sistema de 

pensamento. 
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A VIDA E OBRA DE VICTOR COUSIN255 

Victor Cousin nasceu em Paris em 28 de novembro de 1792, filho de um relojoeiro e de 

uma engomadora256. Aos 10 anos, ele foi admitido no Lycée Charlemagne, onde estudou até os 18 

anos. Em 1810, venceu o Concurs Général257 e foi admitido na École Normale Supérieure e em 

1815, foi nomeado suplente de Royer-Collard na cadeira de história de filosofia moderna da 

Sorbonne. Em 1817, Cousin fez sua primeira viagem à Alemanha, onde entrou em contato com 

Hegel, que exerceu grande influência no pensamento do filósofo francês e com quem manteve 

uma correspondência. Cousin lecionou na École Normale Supérieure até 1821, quando foi 

exonerado de seu cargo após a reação política desencadeada pelos ultra-monarquistas após o 

assassinato do Duque de Berry (1820). 

Após a exoneração, Cousin traduziu e reeditou obras de Platão, Proclo e Descartes e 

empreendeu uma segunda viagem à Alemanha, durante a qual foi preso em Dresden em 1824, 

acusado de carbonarismo. Após 6 meses na prisão, foi libertado e residiu em Berlim de 1825 à 

1828. Nesse tempo, publicou em 1826 a primeira de suas duas principais obras: Fragments 

Philosophiques em que estrutura as bases de seu sistema filosófico, o Ecletismo, que será 

analisado posteriormente. 

Em 1828, devido à instabilidade política em que se encontrava a França, o liberal 

Martignac assumiu cargo de primeiro-ministro, encerrando o período de reação dos ultra-

monarquistas, resultando na convocação de Cousin para reassumir a sua cadeira na Sorbonne. A 

revolução de 1830 é um momento crucial na vida de Cousin e na França: o novo rei da França, 

Luís Filipe I de Orléans, que assume o país como o “rei burgês”, para pôr fim definitivo ao 

período dos Bourbons no trono francês, foi amigo íntimo de Cousin. A amizade do rei permitiu a 

Cousin estender sua participação na história francesa para além do âmbito intelectual, o filósofo a 

partir de então passou a fazer parte da cena política francesa. Entre 1830 e 1832, Cousin recebeu 

os cargos de Conselheiro de Estado, Membro da Câmara dos Pares (câmara alta do parlamento 

francês), professor titular na Sorbonne, membro do Conselho de Estado, membro do Real 

Conselho de Instrução pública e diretor da École Normale Supérieure. Durante a década de 1830, 

Cousin fez uma nova viagem à Alemanha (1832) e uma viagem aos Países Baixos (1836) e 

redigiu dois relatórios a respeito do sistema de educação nesses dois países, esses relatórios 

serviram como modelo para as reformas educacionais que ele promoveu no período da Monarquia 

de Julho. Ainda em 1836, Cousin publicou a primeira edição da segunda de suas principais obras : 

                                                   
255 Esta descrição aqui feita da trajetória de vida de Cousin foi baseada na biografia desse filósofo escrita por 

Jules Simon (1887) e na obra Les philosophes françaises du XIXe Siècle (1860), de Hyppolite Taine. 

256 Jules Simon (1887, pg. 9) não relata ao certo qual era a profissão da mãe de Cousin, segundo ele era ou uma 

engomadeira ou uma tintureira. 

257 Concurso anual que premia os melhores alunos dos liceus franceses. 
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Du Vraie, Du Beau et Du Bien, que possui uma importância maior que Fragments 

Philosophiques, por ser a obra em que ele dá os últimos contornos ao seu sistema eclético. Em 

1840, Cousin se tornou Ministro da Instrução Pública, atingindo desse modo o ápice da sua 

carreira. Durante a década de 1840, ele empreendeu uma intensa atividade parlamentar nos 

assuntos referentes a educação na França, em 1844, proferiu o seu discurso Défense de 

l’Université et de la Philosophie, contra a supressão do ensino de filosofia nas escolas secundárias 

francesas. 

O ano de 1848 marcou o fim da trajetória política de Victor Cousin: a revolução de 1848 

derrubou Luís Felipe I e com ele a permanência do filósofo na cena política. A partir de então, se 

inicia a fase tardia da vida do pensador, quando ele se retirou para Cannes em 1855 e se manteve 

com o cargo de professor honorário da Sorbonne. Nos seus últimos anos de vida, se dedicou a 

escrever biografias sobre as mulheres célebres do século XVII e lança uma nova edição de Du 

Vraie, du Beau et du Bien, em 1858. Cousin faleceu em 14 de janeiro de 1867, em Cannes. Seu 

corpo se encontra sepultado no Cemitério Pére-Lachaise, em Paris. 

A obra de Victor Cousin é vasta e os temas de sua produção se alteram pouco durante 

sua vida, notando-se um interesse maior pelas produções biográficas e de âmbito literário no fim 

da vida do autor. Entre os escritos desse autor, os de maior preponderância foram, como nos 

referimos acima, as biografias das mulheres célebres do século XVII, Cursos transcritos e livros a 

respeito de do pensamento de vários filósofos (Kant, Pascal, Descartes, filósofos da escola 

escocesa) e os cursos transcritos e livros a respeito da história da filosofia. Esses últimos 

representam uma grande parte da obra escrita do filósofo e possuem fundamental importância, 

pois uma vez que o Ecletismo é um método de análise da história da filosofia, consequentemente, 

a verdade apenas pode ser alcançada por meio do estudo detalhado da história da filosofia. Nessas 

obras, a história da filosofia é abordada de forma a abranger até mesmo as escolas filosóficas 

orientais, como a filosofia hindu, por exemplo (COUSIN, 1829, P. 11). Em algumas das obras 

sobre a história da filosofia, Cousin se atém à uma análise detalhada da história da filosofia 

moderna, como em Histoire de la philosophie du XVIIIe Siècle (1829), fato que pode ser 

explicado tanto pela influência que Cousin recebeu de autores do século XVIII quanto pela 

necessidade de se entender o momento presente, de Cousin, da história da filosofia. Dentro desse 

grupo de obras, também existem obras que tratam exclusivamente de grupos filosóficos dos 

séculos XVII e XVIII, como Philosphie de Kant (1857), Philosophie de Locke (1861) e 

Philosophie Écossaise (1862), onde Cousin escreve sobre a escola escocesa do senso comum 

(outro grupo de pensadores que influenciou largamente a obra do filósofo francês). 
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Dentro do âmbito filosófico, Cousin é conhecido por ter sido o fundador de uma corrente 

de pensamento denominada Ecletismo, e sua estruturação completa foi feita na obra Du Vraie, du 

Beau et du Bien, publicada pela primeira vez em 1836. De acordo com Cousin (1854, p. I): 

Desde algum tempo, demanda-se de diversas maneiras que se reúna em um corpo 

doutrinal as teorias dispersas em nossas diferentes obras, e que se resuma em, justas 

proporções, isso que se pretende chamar de nossa doutrina. 

É importante ressaltar que, apesar de Cousin ser conhecido no âmbito filosófico como o 

elaborador do ecletismo caracterizado por não ser um sistema filosófico que se baseie em 

axiomas, esse sistema por isso mesmo não é a doutrina filosófica, stricto sensu, professada por 

esse autor. O ecletismo se constitui num método de análise da história da filosofia, com o 

propósito de comparar os sistemas e encontrar a verdade em cada um: 

O ecletismo é aos nossos olhos, o verdadeiro método histórico e ele têm para nós 

toda a importância da história da filosofia. [...] Como o ecletismo, que não tem outro 

campo além da história, será nosso primeiro objeto? [...] Ele tem a mais alta 

utilidade de bem discernir o que há de verdadeiro e o que há de falso em cada 

sistema (filosófico) [...] e assim, enriquecer e agigantar a filosofia através da 

história. (COUSIN, 1854, p. 15) 

Apesar do ecletismo de Cousin se limitar a ser definido como um método, o seu 

pensamento não é alheio às diferentes doutrinas filosóficas. Ainda em Du Vraie, du Beau et du 

Bien, o autor declara a que doutrina ele pertence e, por consequência, a qual doutrina o ecletismo 

deve servir: 

Nossa verdadeira doutrina, nossa verdadeira bandeira é o espiritualismo, essa 

filosofia tão sólida quanto generosa que começa com Sócrates e Platão, [...] que 

pereceu com a grandeza nacional no século XVIII. (COUSIN, 1854, p. III) 

O pensamento de Cousin, por essas razões, é denominado de espiritualismo eclético por 

seus dois elementos fundamentais: o método eclético, segundo o qual, é necessário se fazer uma 

análise da história da filosofia, buscando em cada sistema filosófico o que ele tem de verdade e 

descartando seus elementos errôneos; e a doutrina espiritualista, cujo caráter fundamental é 

explicitado pelo autor em mais um trecho da introdução de Du Vraie, du Beau et du Bien: 

Nós o damos justamente o nome Espiritualismo porque a sua característica principal 

é, com efeito, o de subordinar os sentidos ao espirito, por extensão, por todos os 

meios que a razão permite, para elevar e engrandecer o homem. (COUSIN, 1854, p. 

IV) 

O ecletismo possuiu também características singulares e orientam seu funcionamento: 

esse sistema também possui a doutrina dos transcendentais como característica, isto é, a filosofia 

de Cousin parte do pressuposto de que existem ideias absolutas e necessárias (o bom, o belo e o 

verdadeiro), que essas ideias absolutas são o princípio da moralidade, da razão e das artes e de que 
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essas ideias constituem valores que devem ser cultivados pelo espírito. Sobre eles, o autor 

escreve: 

Sob esses três chefes [sic], o verdadeiro, o bom e o bem, nós abrangemos a 

psicologia, localizada em primeiro lugar no conjunto da filosofia inteira, a estética, a 

moral, o direito natural, o direito público propriamente, num certa medida, e enfim, 

a teodicéia, essa perigosa nomeação de todos os sistemas, onde os diferentes 

princípios são condenados ou justificados pelas suas consequências. (COUSIN, 

1854, p. III) 

Outra característica importante da filosofia de Cousin é a sua tese da sucessão cíclica dos 

sistemas filosóficos. De acordo com o ecletismo, o misticismo, o idealismo, o sensualismo e o 

ceticismo, nessa ordem, acabariam sendo os sistemas filosóficos predominantes de cada época da 

história da filosofia: 

Em parte verdadeiros, em parte falsos, esses sistemas reaparecem em todas as 

grandes épocas. O tempo não pode destruir nem um sequer, nem produzir um a 

mais, porque o tempo desenvolve e aperfeiçoa o espírito humano, mas sem mudar 

suas tendências naturais. Portanto, não ocorre outra coisa, a não ser variar-se e 

multiplicar-se até quase ao infinito as combinações desses quatro sistemas 

elementares. (COUSIN, 1884, p. 26) 

O misticismo levaria o homem à necessidade de um saber dogmático, o idealismo levaria 

o homem à postular hipóteses a respeito da realidade, o sensualismo levaria a reduzir o 

conhecimento a hipóteses simplistas e o ceticismo levaria, por fim a uma desconfiança em todo o 

tipo de saber que pretendesse ser o verdadeiro (BILLARD, 1998, p. 138). 

O ecletismo teria, portanto, a tarefa, dentro da teoria do ciclo dos sistemas filosóficos, 

nas palavras de Cousin, de construir um sistema que desse fim à alternância cíclica dos sistemas 

de pensamento: 

Nossa empresa não é, portanto, somente renovar a história da filosofia através do 

ecletismo, nós queremos também, nós queremos sobretudo e a história bem 

entendida, graças ao ecletismo, nos servirá poderosamente para fazer sair do estudo 

dos sistemas, das suas lutas, mesmo das suas ruínas, um sistema que seja à prova de 

crítica e que possa ser aceito pela vossa razão e também por vosso coração, nobre 

juventude do século XIX! (COUSIN, 1854, p. 17) 

Há de se notar que a relação entre a história e a filosofia, em Cousin, e que essa relação 

da história com a filosofia pode ser analisada tendo em mente as influências que esse filósofo 

recebeu: as teorias dele sempre apresentam similaridade com as teorias de Hegel, como na 

delimitação do conceito de Estado: para Cousin, o Estado é “o instrumento destinado a 

administrar a justiça” (BILLARD, 1998, p. 160). O filósofo postula ainda que existe uma relação 

entre a história e a filosofia: “história e filosofia não são na realidade disciplinas separadas” 

(BILLARD, 1998, p. 144). Além de teorizar que a história e filosofia são duas ciências 
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indissociáveis, Cousin também desenvolve uma filosofia da história que possui elementos muito 

próximos da filosofia da história de Hegel: “a história, aos olhos de Cousin, [...] é uma história do 

espírito – entendamos o humano como tal – e é nesse sentido que ela é filosófica.” (BILLARD, 

1998, p.146), e também, na visão do autor, “o verdadeiro objeto da história é a civilização, e o que 

se desenvolve na história é a liberdade.” (BILLARD, 1998, p. 147). Assim como, para Cousin, a 

história possui um sujeito (o espírito), ela também possui um destino: “[...] um governo não pode 

ser nada que não uma tutela. O objetivo da civilização é que não haja mais a necessidade de tutela 

alguma” (BILLARD, 1998, p 164). 

Um último aspecto de importância na filosofia da história de Cousin é a reflexão que ele 

desenvolve a respeito do papel dos diferentes povos na história e o papel dos grandes homens. 

Essas reflexões são feitas por ele nas lições IX e X do Cours de Philosophie (1828). Para o 

filosofo, uma vez que a história é a história da civilização que caminha em direção à liberdade, 

cada povo dentro da história tem um papel específico no desenvolvimento da civilização global:  

A filosofia da história, diante de um povo deve reconhecer, antes de tudo, o por quê 

esse povo veio ao mundo, o que ele deve fazer, qual objetivo ele persegue, qual 

papel ele veio representar, qual o seu destino, que ideia ele representa (COUSIN, 

1828, p. 296) 

Nesse âmbito, o conceito de civilização na filosofia da história de Cousin possui uma 

definição e uma função diferenciadas dentro do seu pensamento, para ele, a civilização cuja o 

objetivo da história é desenvolver é de caráter global: ”A  marcha da história é a generalização 

pela fusão da humanidade inteira.” (BILLARD, 1998, pg. 154). O desenvolvimento de uma 

civilização global também aparece na filosofia da história de Kant, como um destino inevitável da 

história humana258. Kant é um dos grandes influenciadores do pensamento de Cousin, porém é 

impossível averiguar se o filósofo francês se apropriou da reflexão de Kant para a elaboração da 

sua filosofia da história ou se a formação de uma civilização global foi um elemento desenvolvido 

de forma autônoma por Cousin em sua obra.  

Para o filósofo, dentro dos povos que se desenvolvem e agem durante o curso histórico, 

existe ainda o elemento dos grandes homens, que desenvolvem um papel fundamental no 

desenvolvimento histórico e na criação de uma civilização universal: 

Senhores, um grande homem [...] surge para representar uma ideia. [...] Quando não 

há nada de grande a se fazer, o grande homem é impossível. O que é, com efeito, um 

grande homem? Ele é o instrumento de um poder que não é próprio, [...] ele apenas 

se torna representante de um poder geral (COUSIN, 1828, p. 356). 

O PAPEL DE COUSIN NA FRANÇA DO SÉCULO XIX 

                                                   
258 KANT, Immanuel. Ideia de uma História Universal com um propósito Cosmopolita. Disponível em: 

http://www.lusosofia.net/textos/kant_ideia_de_uma_historia_universal.pdf 
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O início do século XIX francês é caracterizado pela consolidação da revolução de 1789 

no plano interno, através do governo de Napoleão Bonaparte e o desbaratamento dos movimentos 

contrarrevolucionários de dentro do país e pelo empreendimento, no plano externo, de expansão 

da revolução para além dos limites territoriais franceses através das Guerras Napoleônicas259. O 

resultado de três décadas de guerras, que removeram do quadro político europeu as estruturas 

remanescentes do Antigo Regime na Europa e inauguraram o período histórico contemporâneo, 

foram um país derrotado militarmente, com um governo monárquico reestabelecido sob os 

Bourbons. Apesar de a França ter retornado ao governo da antiga dinastia pré-revolucionária, o 

legado da revolução não pode ser apagado e contido com a Restauração e o Congresso de Viena. 

O quadro social do Antigo Regime foi destruído completamente e irremediavelmente em grande 

parte da Europa, desse modo, se tornou impossível restabelecer um regime social cuja a 

hegemonia pertencia a nobreza e ao clero, as massas populares e a burguesia deram início ao 

mundo contemporâneo e não poderiam permitir que o projeto da revolução fosse abortado. A 

aristocracia europeia, para manter a poder político em suas mãos, teve de aceitar o fim da antiga 

sociedade e fazer concessões às classes protagonistas da revolução. 

É desse modo que se organizou a dinâmica que viria a ser a da Europa do século XIX: a 

época que se seguiu à derrota de Napoleão foi o período de consolidação da conquista 

revolucionária, tanto do ponto de vista político, quanto do ponto de vista ideológico. É desse 

momento histórico que Victor Cousin participou ativamente durante sua vida. 

O filósofo não desempenhou um papel importante do ponto de vista da história política, 

da história da filosofia, da história social e da história da educação, apenas por seus discursos, 

pois a trajetória do filosofo dentro da conjuntura pós-revolucionária só pode ser caracterizada por 

determinados acontecimentos e um determinado poder político por causa das conexões políticas 

de Cousin, por causa da sua personalidade e por causa do momento histórico em que ele se 

encontrava. 

A carreira de Victor Cousin pode ser dividida em três períodos: o primeiro período 

abrange os anos em que ele foi professor de história da filosofia na École Normale Supérieure, o 

exílio na Alemanha e o seu retorno a França em 1828; o segundo período se estende de 1830 à 

1848, é o período em que ele exerceu diversos cargos políticos e em que se estabeleceu a 

instituição filosófica na França sob seu comando, e o terceiro período compreende a parte final da 

vida do filósofo, que vai da revolução de 1848 à 1867, ano de sua morte, e é caracterizado por 

uma produção intelectual voltada às letras e o declínio da participação política de Cousin. 

                                                   
259. A descrição aqui feita da situação política e social da França no século XIX foi elaborada utilizando-se, 

como referência, os livros História do Povo Francês, de André Ribard  (1952) e o livro A Era das Revoluções, de 

Eric Hobsbawm (1997). 
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Victor Cousin possui um papel de grande importância na história da filosofia na França 

por ter sido o criador de uma instituição filosófica (VERMEREN, 1995, p. 10-11), isto é, ele 

constituiu a filosofia na França uma instituição que se escorava no Estado para exercer um 

verdadeiro poder político sobre o ambiente acadêmico no âmbito da filosofia. Ele não foi o 

criador dessa instituição filosófica, mas foi seu efetivador, “Victor Cousin herda de Royer-Collard 

um projeto que não é somente teórico, mas também desde sua origem, institucional, que ele 

modificou até dar-lhe o status de uma tradição filosófica nacional e a função de um paradigma 

político do Estado liberal constitucional.” (VERMEREN, 1995, p. 18). A efetivação de um 

estabelecimento filosófico na França é algo que aconteceu em um momento crucial da vida de 

Cousin: a Monarquia de Julho. Foi a partir das mudanças políticas da revolução de 1830, que o 

pensador adquiriu os cargos políticos que lhe permitiram efetivar o projeto de Royer-Collard de 

uma instituição filosófica através do controle do ensino de filosofia na França, e que lhe 

permitiram implementar reformas no sistema de educação francês com base nos sistemas de 

educação da Prússia e Países Baixos. 

Em 1830, Victor Cousin tomou posse nos dois primeiros cargos importantes na 

academia e no governo: professor titular na Sorbonne e Membro do conselho real de instrução 

pública. Como professor titular na Sorbonne, ele pôde difundir suas ideias com mais alcance entre 

os estudantes e no cargo de membro do conselho real de instrução pública, ele obteve o controle 

sobre todo o estabelecimento de ensino de filosofia na França: 

Quando o senhor Cousin entrou no conselho real, os conselheiros eram 8, cada um 

deles representava uma ordem do ensino de que era o chefe absoluto. [...]. Cousin 

dizia que os professores de filosofia formavam o seu regimento. [...] O verdadeiro, o 

único diretor era o senhor Cousin, pelas mão dele passavam: as finanças, o 

regulamento, a disciplina. Ele nomeava professores, fazia e revisava os programas 

de literatura e filosofia, certificava os mais mínimos detalhes. (SIMON, 1887, p. 80–

82) 

No ano de 1832, Cousin foi empossado em mais dois cargos: começou a integrar o 

Conselho de Estado e se tornou um dos membros da Câmara dos Pares, a câmara alta do 

Parlamento Francês. Na condição de Par da França, Cousin proferiu diversos discursos na câmara, 

um deles em especial, denominado de Défense de l’Université et de la Philosophie (1844), foi 

publicado no mesmo ano e é o discurso mais famoso do filósofo no parlamento, foi dirigido 

contra uma proposta de lei que previa o cancelamento do ensino de filosofia no ensino primário. 

Também proferiu discursos parlamentares a respeito de assuntos de política internacionais e 

assuntos variados de política interna. 

O acumulo de cargos por parte de Cousin prosseguiu durante a década de 1830: em 

1835, ele foi nomeado diretor da École Normale Supérieure, dessa maneira, ele se tornou o chefe 

de uma das principais instituições de ensino superior do país. Sob Cousin, a École Normale 
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Supérieure seguiu as diretrizes do ecletismo na formação de profissionais docentes: “de 1830 à 

1849, todas as teses de doutorado foram constantemente históricas, nenhuma dogmática.” 

(FERRARI, 1983, p.158).  Em 28 de outubro de 1840, Cousin foi nomeado ministro de instrução 

pública e ainda no mesmo ano, foi nomeado presidente do Júri de Agregação de Filosofia260. 

Também nesse cargo, o pensador lançou mão de artifícios para promover o controle do 

estabelecimento de educação e impor o ecletismo como uma norma:  

Há dezenove anos, a agregação é executada por um júri eclético, quase sempre 

presidido pelo senhor Cousin em pessoa. [...]. Os programas do concurso, 

publicados um ano antes, impunham a todos os candidatos, o trabalho de enervação 

histórica que o senhor Cousin instituiu na École Normale. (FERRARI, 1983, p. 158) 

 Dessa forma, a autoridade de Cousin se espalhava de múltiplas formas em múltiplas 

camadas do estabelecimento de educação francês: através da seleção de conteúdos e da seleção de 

professores a partir das prerrogativas de diferentes cargos em diferentes níveis. 

Com as reformas implementadas por Cousin para estabelecer o ecletismo como filosofia 

hegemônica e as reformas institucionais implementadas por ele, a oposição a ele veio das mais 

diversas correntes de pensamento e de seus representantes: ele se tornou inimigo tanto dos ultra-

conservadores e dos católicos, por diferenças doutrinais e de posicionamento político, quanto dos 

ultra-revolucionários, por sua aliança com a Monarquia de Julho com o objetivo de apaziguar os 

conflitos sociais na França e cimentar o quadro social da monarquia burguesa. Uma das correntes 

que mantiveram um debate com Victor Cousin foi o saint-simonianismo: a oposição entre as 

doutrinas de Saint-Simon e de Cousin gerou um debate que se expressava tanto no meio 

acadêmico, quanto na mídia:  

Desde 1826, O Produtor, jornal filosófico de indústria, das ciências e de belas-artes, 

procede a uma crítica de Cousin, mas essa crítica é uma crítica em tom mensurado, 

tentando separa o mestre de seus discípulos, qualificado de professor eloquente e 

judicioso. (VERMEREN, 1995, p.107) 

Outro opositor de Cousin, o abade Gebert, representante da corrente católica, reconhece 

os méritos do filósofo no campo filosófico, que estavam de acordo com o programa filosófico 

católico:  

Gebert, [...], a exemplo de seu mestre Lammenais, credita Cousin de “relembrar à 

filosofia da contemplação das altas verdades de que o século passado desdenhou 

com um orgulho estúpido” e de dar à religião o seu lugar: “as doutrinas abjetas da 

escola materialista não são as do senhor Cousin” (VERMEREN, 1995, p. 111) 

                                                   
260 O concurso de agregação foi criado em 1825 (VERMEREN, 1995, pg 11), e é até hoje o concurso que deve 

ser prestado para ingresso na docência do ensino superior na França. 
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 Porém, outros expoentes das correntes de pensamento católicas261 manifestaram uma 

oposição ainda mais ferrenha à Victor Cousin: Os ataques contra ele se resumiram à acusação de 

panteísmo, que foi, na década de 1830, a acusação feita pelos católicos e pelos ultra-realistas 

contra a academia e o estabelecimento de ensino (VERMEREN, 1995, p. 223). 

O papel político de Cousin não durou muito além da revolução de 1848, com a queda da 

Monarquia de Julho, Cousin perde a proteção que o governo de Luís Filipe lhe proporcionava. Foi 

nesse momento que Cousin começou a se retirar da cena política, ele se tornou professor 

honorário da Sorbonne em 1852 e se retirou para Cannes e redigiu seus últimos trabalhos, que 

foram voltados para a área de filosofia e letras. Ele permaneceu, porém, escrevendo artigos 

durante a década de 1850 para a importante revista Revue des Deux Mondes, que renderam 

polêmicas, principalmente, entre o pai do ecletismo e pensadores da corrente conservadora 

católica. Seus últimos trabalho geraram as biografias a respeito das mulheres célebres do século 

XVII e obras filosóficas voltadas para o período moderno da história da filosofia, notadamente, 

duas novas edições de Philosophie de Kant (em 1857 e 1864), e as obras Philosophie de Locke 

(1861), Philosophie écossaise (1862) e Philosophie Sensualiste au XVIIIe Siècle (1863) 

 

CONCLUSÃO 

A trajetória de Victor Cousin é caracterizada por um período de ascensão, de hegemonia 

e de declínio, trajetória que também caracteriza sociedades e impérios. De fato, Cousin 

empreendeu a construção de um império das ideias, o equivalente filosófico do que deveria ser o 

império burguês do século XIX: um império fruto de um iluminismo que se transfigurou 

materialmente na revolução francesa de 1789 e nas Guerras Napoleônicas. Cousin não prestou o 

serviço militar para defender materialmente os princípios da revolução nos campos de batalha da 

década de 1810, mas passou ao front filosófico com o objetivo de elaborar o corolário moral e 

filosófico da nova sociedade, garantia do êxito revolucionário. Essa garantia, por sua vez, se 

encontrava na substituição do ensino religioso pelo ensino da filosofia como fundamento da 

formação moral, como evidenciaram as fontes analisadas. Após estruturar a obra, Cousin viu nas 

suas conexões políticas meios de transformá-la numa instituição e assim o fez por 18 anos, 

período em que passaram pelo sistema de ensino francês algumas das mentes que protagonizaram 

no cenário intelectual e cultural da França na segunda metade do século XIX e início do século 

XX. Porém as massas parisienses não foram persuadidas pela filosofia eclética do filósofo. Ainda 

assim, Cousin teve sua importância na história: ele foi um elemento de consolidação do regime 

pós-revolucionário no campo ideológico e sua atuação nesse meio produziu um momento ímpar 

                                                   
261 Existia mais de uma corrente de pensamento católico na França do início do século XIX: o catolicismo 

liberal e o catolicismo conservador. 
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na história intelectual francesa. A obra de Cousin, apesar do seu desmantelamento na revolução de 

1848, é um empreendimento cuja audácia e amplitude não possuem paralelo na história do século 

XIX e que nos comunica a importância que os intelectuais podem ter não apenas no campo 

acadêmico, mas no campo organizativo, político e social. Mais do que isso, história de Cousin nos 

permite ter uma visão mais ampla de como ocorreram processos de mutação e consolidação de 

novos modelos socioculturais na França do século XIX, bem como as mudanças e a instabilidade 

de hegemonia de pensamento no contexto do nascimento do mundo contemporâneo.  

 

REFERÊNCIAS 
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