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DELÍRIOS ANTROPOFÁGICOS: entre a devoração e a vanguarda
tropicalista, por que não?
Nathalia Guimarães e Sousa1

RESUMO:
A construção desta pesquisa foi empreendida sob uma perspectiva interdisciplinar, buscando a
interlocução entre Música e História como um possível exercício “antropofágico” oswaldiano,
com o intuito de investigar, nas entranhas do universo de brasilidades, características políticas,
sociais e culturais imanentes às particularidades nacionais. Assim posto, o objetivo que se
desnuda é o desenvolvimento de uma pesquisa que visa perceber os desafios concernentes à
pesquisa histórica em música e desvendar as possíveis relações entre cultura e política no
contexto da ditadura civil-militar. A busca pela interpretação do real, através do imaginário
discursivo, expõe o delírio tropical de Caetano Veloso, com posicionamentos polêmicos sobre
a política brasileira, prenhe de figuras de linguagem paradoxais, expressas em suas canções.
PALAVRAS-CHAVE: História. Música. Ditadura Civil-Militar. Caetano Veloso. Tropicália.
RÉSUMÈ:
La construction de cette recherche a été faite sous une perspective interdisciplinaire, en quette
de l’interlocution entre la musique et l’histoire, comme une possibilité de s’utilisé
l’antropofagie “oswaldiana” dans une investigation, sur l’univers de “brasilidades”, sur les
caracthéristiques sociales et culturels immanent aux particularismes nacionales. De cette façon,
le but qu'on a c'est le developpement d'une recherche qui veut apercevoir les défis d'une
recherche historique sur la musique et découvrir les possibles rapports entre culture et politique
dans le contexte de la dictature cilvil-militaire au Brèsil. La quette pour l’interpretation du réel,
atravers l’imaginaire discursif, expose le delire tropical du Caetano Veloso, avec ses
posicionaments polemiques sur la politique brésilienne, plein de figures de rhétorique
paradoxales dans ses musiques, poèmes et textes diverses.
MOTS-CLÉS: Histoire. Musique. Dictatute Civil-Militar. Caetano Veloso. Tropicália.
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1. HISTÓRIA E MÚSICA
A música, assim como qualquer outra manifestação artística, é fruto da experiência e da
construção humana e, de acordo com seu contexto de produção, também é capaz de expressar
e revelar características intrínsecas às sociedades, contribuindo assim, para a compreensão da
História.
A potencialidade da música no que diz respeito à sua eficiência na comunicação, é
indicativa da forte presença de tal expressão artística no cotidiano das pessoas. Ao constatarmos
o desenvolvimento científico-tecnológico e considerarmos que vivemos num contexto marcado
pelo advento da sociedade globalizada, podemos pensar que os efeitos produzidos por tais
acontecimentos nos fornecem elementos para identificar a ampliação do acesso e do consumo
da música, favorecendo a caracterização da sociedade contemporânea como uma sociedade que
ouve.
A música apresenta uma linguagem própria, repercute uma determinada visão de mundo
e permite deslindar relações sócio-políticas pelo poder de comunicação que lhe é peculiar, em
especial, considerando sua forma de produção, difusão e circulação, num momento em que os
meios de comunicação de massa se consolidam.
Apropriando-me das palavras de José Miguel Wisnik (1989):

Pretende apenas se aproximar daquele limiar em que a música fala ao mesmo
tempo ao horizonte da sociedade e ao vértice subjetivo de cada um, sem se
deixar reduzir às outras linguagens. Esse limiar está fora e dentro da história.
A música ensaia e antecipa aquelas transformações que estão se dando, que
vão se dar, ou que deveriam se dar, na sociedade. (WISNIK, 1989: 13)

A música se constitui como um importante objeto de investigação que permite conhecer,
como nos lembra José Geraldo Vinci de Moraes (MORAES, 2000: 204), “zonas obscuras das
histórias do cotidiano”, ou seja, a música se estabelece como uma opulenta fonte para entender
as realidades e descortinar a história de diferentes setores da sociedade.
A utilização de fontes históricas alternativas às fontes escritas oficiais contribui para a
exploração de diversas linguagens e procedimentos de pesquisa, além da abertura de
possibilidades para o exercício de análise e de confrontação entre as diversas fontes disponíveis,
como no nosso caso, a música.
Além disso, a incorporação da música como uma nova linguagem da história abre novas
perspectivas para este campo do conhecimento, pois a utilização da música também como
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objeto de estudo possibilita novas formas de interpretar a história, redimensionando a
importância da vida cotidiana dos diversos grupos sociais e estimulando o estabelecimento de
relações entre problemáticas históricas. Sendo assim, essa nova ótica propicia, também, a
percepção temporal nas suas diferentes gradações, tais como: mudanças, permanências e
simultaneidade.
Contudo, as dificuldades inerentes à especificidade da música são um desafio para o
historiador que pretende exercitar a reflexão histórica e uma produção historiográfica voltada
para a interdisciplinaridade nesses dois campos do conhecimento, não podendo ser um
impedimento para a realização de pesquisas nesta área.
A solução para o problema dos códigos e da linguagem, particulares à música, pode ser
encontrada na habilidade que o historiador tem na busca de mecanismos para desvendar tais
proposições, assim como fez durante toda a história. A manipulação de documentos sempre
constituiu num desafio inerente à profissão e ao ofício do historiador, que por sua vez, sempre
se mostrou capaz de ultrapassar os obstáculos, desenvolvendo seus próprios procedimentos,
regras e metodologias.
De acordo com Moraes:

Para o historiador que está relativamente distante dos debates acalorados, das
angústias científicas e discussões estritas da musicologia e da música
propriamente dita, naturalmente se coloca como primeiro problema às
investigações lidar com os códigos e a linguagem musical. Certamente esse é
um problema sério, não o único, mas que deve ser superado. Essa dificuldade
não pode ser impeditiva para o historiador interessado nos assuntos
relacionados à cultura popular, como não foram, por exemplo, as línguas
desconhecidas, as representações religiosas, mitos e histórias e os códigos
pictóricos. Na realidade, essas linguagens não fazem parte de fato do universo
direto e imediato do historiador, mas nenhuma delas impediu que esses
materiais fossem utilizados como fonte histórica para desvendar e mapear
zonas obscuras da história. Deste modo, mesmo não sendo músico ou
musicólogo com formação apropriada e específica, o historiador pode
compreender aspectos gerais da linguagem musical e criar seus próprios
critérios, balizas e limites na manipulação da documentação (como ocorrem,
por exemplo, com a linguagem cinematográfica, iconográfica e até no
tratamento da documentação mais comum). (MORAES, 2000: 208)

Muitas vezes, por esse motivo, a produção historiográfica em História e Música é
insipiente, colocando à vista inúmeras lacunas apresentadas na pequena bibliografia escrita
sobre o tema.
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Vale ressaltar que, o que vem sendo gerado pelos pesquisadores ou amantes da música
parte, em geral, de jornalistas, musicólogos, sociólogos, antropólogos, etnólogos, linguistas e
artistas. A História, durante muito tempo, contribuiu com essa bibliografia através de elementos
advindos da história da arte, patrocinada por um modelo historiográfico tradicional. Porém,
mais recentemente, o caráter social, político e econômico vem auferindo destaque.
Estudos acadêmicos sobre a música no Brasil ainda são muito recentes e, apesar do
constante aumento do número de publicações sobre o tema, ainda há muito que pesquisar e
registrar sobre a contribuição desta manifestação artística para a representação da identidade
histórica e cultural brasileira.
Entretanto, a quase ausência de espaço nas universidades brasileiras para a pesquisa
histórica em música e o conservadorismo instaurado pelos profissionais dessas instituições se
colocam como mais um desafio a ser superado pelos novos historiadores da música. Sabemos
das dificuldades em lidar e lutar contra essas forças, pois tais posturas dizem das escolhas
adotadas por esses profissionais, na falta de orientação nos programas de pós-graduação e na
ausência de investimento no tripé ensino/pesquisa/extensão, ainda na graduação. Como
historiadores, sabemos que a História é feita de disputas, do que deve ser lembrado e do que
deve ser esquecido, e cabe a nós reverter este cenário para que a música não seja silenciada.
Tendo em mente tais desafios, podemos definir que um estudo completo sobre música
por um historiador, deve ter como premissa dois aspectos essenciais: o princípio poético e a
princípio musical, ou seja, é necessário perpetrar uma análise da articulação verbal/musical,
considerando a estrutura geral da música.
Para tanto, deve-se estabelecer relações entre os princípios poéticos – letra –,
identificando o tema geral da canção, do “eu poético” e seus interlocutores, a fábula narrada,
imagens poéticas, léxico e sintaxe, os tipos de rimas e formas poéticas, bem como a ocorrência
de figuras e gêneros literários e intertextualidade literária, e os princípios musicais – música –,
identificando as intencionalidades melódicas, arranjos, andamento, vocalização, gênero
musical, intertextualidade musical, efeitos e interpretação. (NAPOLITANO, 2016)
A separação ou o distanciamento entre essas duas potencialidades só devem ser feitas
para fins analíticos, pois é impossível dissociar tais elementos visto que é a estrutura como um
todo, que dá sentido à música, à canção. Assim, os elementos verbais e musicais oferecem
indícios fundamentais para a compreensão da canção e da sua relação com as experiências
sociais e culturais de acordo com seu contexto de produção.
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Já no que se refere às razões teórico-metodológicas e à sistematização de procedimentos
básicos que orientem os estudos em história e música, Marcos Napolitano (2016) nos indica a
necessidade da articulação entre texto e contexto com o intuito de expandir a análise, mapeando
os diversos sentidos embutidos numa obra musical e as suas formas de inserção na sociedade,
ou seja, é preciso levar em conta a criação, a produção, a circulação e a recepção/apropriação
da canção, possibilitando uma abordagem interdisciplinar entre história, política, sociologia,
biografia e estética.
Segundo Napolitano:

A questão metodológica central, que vem emergindo dos debates, é
problematizar a música popular, e particularmente a canção, a partir de várias
perspectivas, de maneira a analisar “como” se articulam na canção – musical
e poeticamente – as tradições, identidades e ideologias que a definem, para
além das implicações estéticas mais abstratas, como um objeto sociocultural
complexo e multifacetado. (NAPOLITANO, 2016: 37)

Tendo em vista o caráter subjetivo da música/canção, devemos considerar também as
singularidades objetivas e materiais de sons emitidos e sua proliferação, bem como de que
maneira tais sons foram, e ainda vem sendo, (re)inventados pelos sujeitos, de diferentes
maneiras, em forma de música, ou seja, os ruídos são objetos materiais reais, invisíveis e
impalpáveis, frutos da reverberação e oscilação de corpos concretos na atmosfera, admitindo
diferentes propriedades e proporcionando distintas relações simbólicas entre eles e a sociedade.
(MORAES, 2000)
O ser humano é o único capaz de organizar esses ruídos a partir de escolhas, seja de
sons, escalas e melodias, sobrepondo-as de forma harmônica, somando-se timbres e ritmos,
atribuindo forma à música ou canção, enraizando-se na sociedade.
Para tanto, como ressalta Moraes:

O que denominamos de música, portanto, pressupõe condições históricas
especiais que na realidade criam e instituem as relações entre som, criação
musical, instrumentista e o consumidor/receptor. [...] a música, sobretudo a
popular, pode ser compreendida como parte constitutiva de uma trama repleta
de contradições e tensões em que os sujeitos sociais, com suas relações e
práticas coletivas e individuais e por meio dos sons, vão (re)construir partes
da realidade social e cultural. (MORAES, 2000: 210)
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Vale ressaltar que, a incorporação da música/canção ao mercado também se deu devido
aos avanços dos meios de comunicação que, por sua vez, possibilitaram uma ampliação na
difusão e circulação da música interferindo assim, no seu processo de produção. Deste modo, a
formação de uma indústria cultural, principalmente no mundo contemporâneo, deve ser levada
em consideração na medida em que influencia direta e indiretamente, além do processo de
construção da música, o artista e a sociedade ao seu redor. Ou seja, a contextualização e a
investigação do consumo também são válidas para identificar e revelar perspectivas sociais e
históricas construídas sob determinada visão de mundo propagandeada pelos meios de
comunicação de massa.

2. CULTURA E DITADURA CIVIL-MILITAR (1964-1985)
Considerando o período ditatorial brasileiro, podemos ponderar sobre a existência de
uma vasta bibliografia, sobretudo sobre o papel da cultura como força de resistência ao status
quo vigente. Diversos historiadores se aventuraram pelo tema na tentativa de explicar e,
principalmente, expor os acontecimentos de um período extremamente triste da nossa história.
Ouso dizer que é quase impossível falar de ditadura sem falar de cultura. Isso se deve
ao fato de uma das principais formas de resistência e engajamento político partirem das
manifestações artísticas como um todo, seja através do teatro, do cinema, das artes plásticas ou
da música, essencialmente.
Embora haja extensa investigação sobre o tema, acredito ser necessário explorá-lo um
pouco mais tendo em vista a premência em observar, na contemporaneidade, o recrudescimento
de posturas conservadoras, que impõem uma polarização simplista entre direita e esquerda,
maniqueísta e que se expressa na luta do bem contra o mal. Os discursos que se referem à
liberdade, especialmente à liberdade de expressão, nos mostram uma certa fragilidade
democrática, em que a dualidade discursiva apresenta posições antagônicas existentes, levando
a uma postura de violência contra o diferente e, muitas vezes, vem desprovida de embasamento
confirmando-se uma visão de senso comum que estimula o recrudescimento do ódio.
Sendo assim,

a legitimação de discursos preconceituosos e seus efeitos perversos sobre a
sociedade atual, indica uma postura intolerante frente à acepção vulgar pela
qual a visão de mundo, por diferentes setores sociais, propagandeada expõe
uma dualidade empobrecedora de perspectivas dialógicas, demonstrando em
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alguns momentos alienação, mas essencialmente uma reação marcada pela
agressividade. (SOUSA, 2015: 754)

Nesse sentido, uma análise da complexidade do sistema implementado através do golpe
no ano de 1964 e seus desdobramentos, possibilita identificar suas especificidades e a
revolucionária convergência entre política e cultura.
O alinhamento e a confluência entre a dimensão política e a dimensão cultural, neste
período, se deu de forma bastante enfática e possibilitou a organização da sociedade como um
todo e, particularmente, da classe artística na busca do reconhecimento de um sentimento, de
uma prática e de uma representação participativa na contestação ao abuso do poder.
Para tanto, diferentes linhas interpretativas sobre a ditadura civil-militar fizeram, e ainda
fazem, parte do debate historiográfico, ampliando, assim, as análises e as considerações acerca
do período.
Devemos então, para caracterizar o período de uma forma mais verticalizada, considerar
a conjuntura internacional o e o papel dos Estados Unidos na construção do golpe. Sabemos
que a crise econômica, identificada durante o governo Jango, as disputas entre as classes sociais
e a aliança entre os setores nacionais conservadores e os Estados Unidos desembocaram no
golpe. (FICO, 2004)
De acordo com Jorge Ferreira (2003), o governo do presidente João Goulart foi
fortemente marcado por tensões e disputas. O perfil do então presidente assustava determinados
setores da sociedade, na medida em que sua política era baseada numa radicalização da tradição
getulista, ou seja, sua agenda era composta de uma política nacionalista que defendia a
aplicação da Lei de Remessa de Lucros, a nacionalização de empresas estrangeiras, o voto do
analfabeto e a elaboração de um programa de reforma de base.
Tais medidas foram apropriadas e deturpadas pelos opositores de Jango constituindo um
discurso que visava cooptar a população contra o “perigo vermelho” e denunciar uma guinada
mais à esquerda do presidente, aliado ainda à pressão estadunidens – que vivenciava um período
de guerra contra a URSS – com a finalidade de interferir diretamente na economia brasileira.
Além da influência de acontecimentos internacionais na política nacional, a ditadura
civil-militar também era composta pela articulação ao poder legislativo. A disputa pela maioria
no congresso e a alta rotatividade ministerial, buscava garantir mudanças institucionalizadas e
legitimadas a partir da criação de leis. Segundo Wanderley Guilherme dos Santos (1986), o
sistema político deixa de produzir decisões. Para ele,
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a crise brasileira de 1964 foi uma crise de paralisia decisória, ou seja, um
colapso do sistema político, resultante de sua incapacidade de funcionar (isto
é, de tomar decisões sobre questões conflitantes) e não a consequência de
algum programa governamental específico, consistentemente implementado.
(SANTOS, 1986: 10)

Somado a essas duas vertentes de explicações sobre o golpe de 1964 podemos destacar
também o papel dos militares como atores decisivos. A presença de militares em diversos
setores do governo foi central para coordenar e dirigir o país. Nilson Borges (2017) destaca a
presença militar em três momentos, desde 1964 até 1985: o primeiro momento é marcado pelos
eventos ocorridos a partir de 31 de março de 1964 e se estende até a publicação do Ato
Institucional de número 5; o segundo, inicia-se com o pronunciamento do AI-5 até a sua
revogação no governo Geisel; o terceiro, compreende o período que vai desde o projeto de
liberalização política até o fim do governo João Figueiredo. Nessa perspectiva, e inevitável
identificar a presença das Forças Armadas como principais articuladores durante os 21 anos de
ditadura.
Além disso, não podemos deixar de considerar o papel desempenhado também por
setores da sociedade civil. O financiamento de empresários nos mostra que cidadãos
representantes da esfera privada também apoiaram o golpe, ocupando, ainda, cargos
importantes no ministério. Tal apoio foi significativo para se fazer uma revisão historiográfica
do conceito de ditadura militar, passando a ser denominado como ditadura civil-militar,
imiscuindo-se no âmbito público. (FICO, 2004)
Nessa perspectiva, tornava-se cada vez mais substantiva uma articulação entre cultura e
política, no qual o processo de politização era gradativo e heterogêneo, ou seja, o período da
ditadura civil-militar marca um forte engajamento na vida política e social, pública e privada
dos sujeitos.
O tema do nacionalismo, presente desde o modernismo de 1922, propunha uma
linguagem anti-imperialista e ganhou amplo destaque nesse período. A principal característica
do nacional-popular é a busca pela representação dos problemas sociais e políticos do Brasil
através da arte engajada. Resgatar o que o Brasil tem de mais puro e original, negando
essencialmente qualquer coisa que vinha de fora, se constituía no objetivo dos nacionalistas em
forjar o espectro de nossa brasilidade. Esse projeto, no âmbito musical e ideológico foi
representado por Elis Regina, Edu Lobo, Chico Buarque, Geraldo Vandré, entre outros.
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A aliança entre os nacionalistas e o Centro Popular de Cultura da UNE – União Nacional
dos Estudantes – correspondia à formação de um grupo de pessoas declaradamente engajadas
em uma cultura política de esquerda. Isso não significava que todos os estudantes e artistas que
se articularam em torno dessa proposta eram comunistas, embora o Partido Comunista
Brasileiro também se ligar a esse movimento de certa forma.
Segundo Marcos Napolitano:

O ponto comum entre eles era a defesa do nacional-popular, expressão que
designava, ao mesmo tempo, uma cultura política e uma política cultural das
esquerdas, cujo sentido poderia ser traduzido na busca da expressão simbólica
da nacionalidade, que não deveria ser reduzida ao regional folclorizado (que
representava uma parte da nação), nem aos padrões universais da cultura
humanista – como na cultura das elites burguesas, por exemplo.
(NAPOLITANO, 2014: 37)

Vale lembrar que, parte dos artistas engajados no movimento nacional-popular eram
pessoas que possuíam certos privilégios, nascidos no seio de famílias abastadas. Porém, tal
circunstância não deslegitima, nem mesmo diminui a importância desses artistas na tentativa
de construir uma autêntica música popular brasileira. A politização crítica desses artistas se deu
devido à necessidade de reagir contra o investimento do Estado conservador em um modelo de
modernização pautado na ordem e no progresso, acrescido ainda da influência direta do capital
internacional.
A valorização desses artistas em um modelo que propunha a volta ao passado, às raízes
populares, para construir um futuro através de uma identidade genuinamente brasileira, fez
parte de um ideário no qual o artista seria capaz de (re)descobrir, não o povo, mas como ele
pode se engajar com esse povo e como pode acessar esse povo na construção de uma autêntica
cultura nacional, ou seja, a arte era um instrumento eficiente para atingir a população e veicular
ideologias, baseadas na chave da denúncia de um sistema autoritário e repressivo.
Para Marcelo Ridenti (2017), a característica dessa juventude brasileira, típica dos anos
1960, lembrava o conceito, cunhado por Michael Löwy e Robert Sayre (1995), de romantismo
revolucionário. Esse conceito, tinha como pressuposto a valorização de uma ação capaz de
modificar a história a fim de criar o homem novo. A rebeldia e o espírito revolucionário estavam
na ordem do dia e constituía uma nova identidade para essa juventude.
De acordo com Ridenti:
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Essa versão brasileira não se dissociava de traços do romantismo
revolucionário da época em escala internacional: a liberação sexual, o desejo
de renovação, a fusão entre vida pública e privada, a ânsia de viver o momento,
a fruição da vida boêmia, a aposta na ação em detrimento da teoria, os padrões
irregulares de trabalho e a relativa pobreza, típicas da juventude de esquerda
na época, são características que marcaram os movimentos sociais nos anos
1960 em todo o mundo, fazendo lembrar a velha tradição romântica.
(RIDENTI, 2017: 136)

O teatro foi uma das primeiras manifestações artísticas que propôs a estreita relação
entre a política e a cultura. O Teatro de Arena, o Teatro Oficina e, posteriormente, o Teatro
Opinião, buscavam a renovação, a nacionalização e a popularização da dramaturgia brasileira.
Promoviam também, uma relação intrínseca entre a arte e os movimentos populares, além de
levar para os palcos temas do cotidiano, sobre os trabalhadores, os retirantes nordestinos, entre
outros, refletindo, assim, sobre a conjuntura política, econômica, social e cultural, tornando-se
um dos bastiões da resistência.
O show Opinião, homônimo do grupo que a apresentou, foi o primeiro marco cultural
de esquerda depois do golpe de 1964. Nele, havia um hibridismo entre teatro e música, com
personagens que representavam diferentes setores da sociedade na confluência entre a tríade da
menina de classe média (Nara Leão), do sambista do morro (Zé Kéti) e do camponês nordestino
(João do Vale). Juntos, representavam e apresentavam a resistência contra a ditadura,
influenciando outras manifestações artísticas. (NAPOLITANO, 2014)
Além do Teatro Opinião, o Teatro Oficina também se destacava na representação da
peça de Oswald de Andrade O rei da vela, passando a estimular e influenciar diretamente na
produção de outros artistas como Hélio Oiticica, Caetano Veloso e Glauber Rocha,
principalmente. Sob direção de José Celso Martinez Corrêa, o Oficina esbanjava brasilidade,
através de preceitos antropofágicos, numa linguagem irreverente e debochada, levantava a
crítica à corrente nacional-popular e propunha fazer com que o seu público se reconhecesse
como classe média, reconhecesse seus privilégios e se mobilizasse. Posteriormente outra
montagem de sucesso, Roda Viva, escrita por Chico Buarque, foi recriada por José Celso e ia
de encontro com essa nova onda de superpolitização das artes. (RIDENTI, 2017)
Ainda no campo das artes, o Cinema Novo também se destacava através das produções
de Glauber Rocha, Cacá Diegues, Nelson Pereira dos Santos, Ruy Guerra, Luiz Carlos Barreto,
entre outros cineastas. Nessa esfera, os artistas também buscavam uma forma de representar o
homem simples, o verdadeiro povo brasileiro e, inspirados na nouvelle vague francesa e no
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neorrealismo italiano, produziam filmes com uma estética própria, representando o mundo
rural, do trabalhador nordestino e da fome. (NAPOLITANO, 2014)
Paralelamente, a poesia concretista dos irmãos Haroldo de Campos e Augusto de
Campos e também de Décio Pignatari, usava e abusava da palavra, fragmentando-a,
decompondo-a em signos e colocando-a numa perspectiva visual, geométrica, numa síntese de
brasilidade e tendências internacionais, incorporando a linguagem publicitária e industrial.
Mas foi através da música que a conexão entre arte e política ganhou mais expressão.
Os festivais da canção contribuíram com o programa da esquerda difundindo a canção por todos
os cantos e, assim, a música se constituía numa fórmula cada vez mais eficaz na diluição de
formas e mensagens que buscavam afirmar a nacionalidade e reivindicar pela liberdade.
Vale ressaltar que os festivais eram promovidos por emissoras de TV na qual faziam
parte da solidificação de uma indústria cultural capitalista. Sendo assim, tais festivais não
correspondiam com seu objetivo inicial de incentivar e valorizar a música popular brasileira e
possibilitar que compositores amadores e desconhecidos do público tenham representatividade.
O que era veiculado, eram valores já conhecidos, típicos da MPB nacionalista, de compositores
profissionais e consagrados que se beneficiavam de contratos e do mercado de discos.
(CAMPOS, 2012)
Porém, independente disso, os festivais se tornaram febre no Brasil e consagraram
canções que conseguiram consolidar a imagem do país. As músicas Arrastão, de Edu Lobo e
Vinícius de Moraes, interpretada por Elis Regina levou o primeiro lugar no I Festival de Música
Popular Brasileira; Porta-Estandarte, de Geraldo Vandré e Fernando Lona, ficou em primeiro
lugar no Festival Nacional de Música Popular Brasileira; A Banda de Chico Buarque e
Disparada de Geraldo Vandré e Teo de Barros dividiram o primeiro lugar no II Festival de
Música Popular Brasileira; no III Festival de Música Popular Brasileira, o primeiro lugar ficou
para Ponteio, de Edu Lobo e Capinam, o segundo lugar para Domingo no Parque de Gilberto
Gil, interpretado por Gil e Os Mutantes, em terceiro lugar, Roda Viva de Chico Buarque e em
quarto lugar Alegria, alegria de Caetano Veloso; no III Festival Internacional da Canção, o
primeiro lugar foi de Sabiá, de Chico Buarque e o segundo lugar, Pra não dizer que não falei
das flores de Geraldo Vandré.
Essas músicas ficaram extremamente conhecidas e mobilizaram um enorme público,
que decorava suas letras, torciam, aplaudiam e vaiavam os artistas que subiam aos palcos para
defendê-las. A música atingiu o seu auge do poder de comunicação e, com a contribuição da
Anais do II Encontro Interno de História da Universidade Federal de Juiz de Fora. 30 anos da
Constituição Federal e os rumos da democracia no Brasil. Organização: Paulo Henrique Silveira Damião.
Juiz de Fora, 2018, 174p.
ISSN: XXXXXXX

15

consolidação da TV como um dos principais veículos de massa, promoveu a síntese entre arte,
vida e política mais bem-acabada da história. Como nos lembra Marcos Napolitano
(NAPOLITANO, 2014: 73), “antes de ser reflexo, a cultura era uma espécie de cimento que
reforçava identidades e valores político-sociais que informavam aquela geração”.
Contudo, o sistema ditatorial brasileiro interferia diretamente nesse processo de
articulação da cultura, na qual também requer um olhar mais complexificado. Sua agenda
pautada na repressão buscava na promulgação dos Atos Institucionais o arcabouço legal para a
institucionalização e legitimação violência. Com isso, a censura cerceava e controlava a
produção artística e cultural através do Departamento de Censura e Diversões Públicas do
Departamento de Polícia Federal, ligado ao Ministério da justiça e os serviços de inteligência
como as Forças Armadas e o Serviço Nacional de Informações. Assim, as obras eram proibidas
ou solicitava-se uma modificação nas partes que os censores consideravam uma ameaça ao seu
governo consolidando um sistema pautado na vigilância e na punição
A partir do AI-5, uma fase mais obscura e repressora do regime, a censura e a repressão
tomaram conta do panorama político-cultural e obrigou a classe artística a adotar uma postura
mais subliminar em suas mensagens, às vezes com vínculos políticos menos explícitos, ou
através de um tipo de manifestação mais autônomo, organizado na clandestinidade e inspirados
na contracultura. Com essa perseguição, muitos artistas foram presos, torturados e obrigados a
deixarem seu país. (FICO, 2017)
Como ressalta Carlos Fico:

Livros, jornais, teatro, música e cinema sempre foram atividades visadas pelos
mandantes do momento e, muitas vezes, tratadas como simples rotina policial,
pois as prerrogativas de censura de diversões públicas sempre foram dadas aos
governos de maneira explícita, legalizadamente. (FICO, 2017: 187-188)

Isso não quer dizer que antes do AI-5 não havia censura, perseguição, violência e
opressão. No início do golpe, a ditadura ainda tentava camuflar o seu propósito e reprimia os
setores mais pobres da população, em especial os trabalhadores, apostando no silenciamento
imanente dessa classe.
No entanto, contraditoriamente, o sistema ditatorial brasileiro apostava fortemente e
incentivava financeiramente os meios de comunicação e a cultura. O Estado, ao mesmo tempo
que se colocava como opressor da cultura, investia maciçamente nesse aparato como um
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mecanismo para se aproximar de determinados setores da sociedade. Concomitantemente, a
sociedade se valia da cultura patrocinada pelo Estado para resistir. (NAPOLITANO, 2011)
A ampliação do sistema da cultura e a consolidação da indústria cultural eram
favoráveis à lógica capitalista no qual os artistas também se valiam para alcançar uma maior
capilaridade.
Vale lembrar que os setores conservadores não foram os únicos a instituírem o processo
de repressão contra a cultura. A patrulha de coibição à esquerda estigmatizava determinados
grupos de alienados, pois para eles, a arte deveria estar a serviço unicamente para a resistência,
o protesto e o engajamento, ou seja, a arte militante. Outros grupos, como os tropicalistas, por
exemplo, que buscavam uma forma diferente de expressão contra o sistema, sofreram um
enorme cerceamento de ambos os lados.
Por fim, nesta pesquisa vimos que a música é universal e que, além de servir como um
veículo de informação, ajuda a pensar a sociedade e a história e, assim, se coloca como
interlocutora de acontecimentos sociais e culturais. Por isso, a necessidade de se fazer uma
pesquisa que visa a interlocução entre história e música como um possível exercício de análise
acadêmica.
Os desafios postos ao historiador que pesquisa a música são inúmeros, porém, como
dito anteriormente, isso não deve se constituir como um impedimento. Devemos superar esses
desafios ampliando nosso leque de metodologias, promovendo o debate acadêmico através de
pesquisas, grupos de estudo e eventos para diminuir as lacunas existentes na historiografia da
música. Ainda há muito que pesquisar e registrar sobre a contribuição desta manifestação
artística para a representação da identidade histórica e cultural brasileira.
O que instigou a tentativa de elucidação deste objeto de estudo foi a consciência de que
sua construção se faz a partir de leituras, reflexões, questionamentos e inquietações. A
construção desse objeto pautou-se por uma ação e reação, um movimento dialético que
contribuiu para que um tema, um tanto quanto enigmático desse lugar à configuração de um
objeto mais factível, o que favoreceu a obediência às características de clareza, coesão,
coerência, exequibilidade e objetividade exigidas em uma tarefa de investigação científica.

BIBLIOGRAFIA:
Fontes primárias:
Livros:
Anais do II Encontro Interno de História da Universidade Federal de Juiz de Fora. 30 anos da
Constituição Federal e os rumos da democracia no Brasil. Organização: Paulo Henrique Silveira Damião.
Juiz de Fora, 2018, 174p.
ISSN: XXXXXXX

17

CAMPOS, Augusto de. Balanço da bossa e outras bossas. São Paulo: Perspectiva, 2012.
VELOSO, Caetano. Antropofagia. São Paulo: Penguin Classics Caompanhia das Letras, 2012.
VELOSO, Caetano. O mundo não é chato. Eucanaã Ferraz, (org.). São Paulo: Companhia das
Letras, 2005.
VELOSO, Caetano. Verdade Tropical. São Paulo: Companhia das Letras, 2017.
Bibliografia:
FAVARETO, Celso. Tropicália, alegoria alegria. 4. ed. Cotia, São Paulo: Ateliê Editorial,
2007.
FERREIRA, Jorge. O governo Goulart e o golpe civil-militar de 1964. In: Ferreira, Jorge &
Delgado, Lucília A. N. (Orgs.). O Brasil Republicano. Volume 3. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 2003, p.343-425.
FICO, Carlos. Espionagem, polícia política, censura e propaganda: os pilares básicos da
repressão. In: Ferreira, Jorge & Delgado, Lucília A. N. (Orgs.). O Brasil Republicano.
Volume 4. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2017, p.167-205.
FICO, Carlos. Versões e controvérsias sobre 1964 e a ditadura militar. Revista Brasileira de
História, São Paulo, v.24, n.47, 2004, p. 29-60.
MORAES, José Geraldo V. História e música: canção popular e conhecimento histórico.
Revista Brasileira de História, 20/39, ANPUH/Humanitas / FAPESP, 2000, p.203-222.
NAPOLITANO, Marcos. Cultura brasileira: utopia e massificação (1950/1980). 4. ed. São
Paulo: Contexto, 2014.
NAPOLITANO, Marcos. História & música: história cultural da música popular. 3. ed. Belo
Horizonte: Autêntica, 2016.
RIDENTI, Marcelo. Cultura. In: Reis, Daniel Aarão. Modernização, ditadura e democracia.
Coleção: História do Brasil Nação 1808-2010, V.5. Rio de Janeiro: Objetiva, 2014.
SANTOS, Wanderley G. Sessenta e quatro: anatomia da crise. São Paulo, Vértice, 1986.
SOUSA, Nathalia Guimarães. “Um índio descerá de uma estrela...”: a representação da
identidade indígena em uma canção brasileira. In: IV JORNADA DE CIÊNCIAS SOCIAIS
DA UFJF, 4., 2015, Juiz de Fora. Anais eletrônicos. Juiz de Fora: UFJF, 2015. Disponível em:
< https://www.jornadacsoufjf.com/>. Acesso em: 24 out. 2017.
WISNIK, José Miguel. O som e o sentido: uma outra história das músicas. São Paulo:
Companhia das Letras, 1989.

Anais do II Encontro Interno de História da Universidade Federal de Juiz de Fora. 30 anos da
Constituição Federal e os rumos da democracia no Brasil. Organização: Paulo Henrique Silveira Damião.
Juiz de Fora, 2018, 174p.
ISSN: XXXXXXX

18

A Importância das Comissões da Verdade para a atual conjuntura política
Danielle de Souza da Silva2

RESUMO:
O presente artigo tem por finalidade propor uma reflexão acerca da importância das comissões
municipais e estaduais da verdade criadas entre 2012 e 2015 com intuito de investigar e elucidar
os vários crimes de graves violações dos direitos humanos cometidos pelo Estado brasileiro
entre os anos de 1937 e 1985, de forma mais regionalizada e focalizada. Buscando refletir
também sobre o trabalho das comissões da verdade em confluência com o cenário político do
nosso país que, nos últimos anos, sofre com a corrupção e com políticas impopulares.
Afirmando a importância de desnaturalizar a história oficial do período e conscientizar as
sociedades acerca dos crimes cometidos pela ditadura civil-militar brasileira para que os erros
não mais se repitam.
PALAVRAS-CHAVE: Comissões da Verdade; Ditadura civil-militar brasileira; Direitos Humanos.
ABSTRACT:
The purpose of this article is to propose a reflection on the importance of the municipal and
state commissions of truth created between 2012 and 2015 in order to investigate and elucidate
the various crimes of serious human rights violations committed by the Brazilian State between
the years of 1937 and 1985, in a more regionalized and focused way. Seeking also to reflect on
the work of truth commissions in conjunction with the political scenario of our country that, in
recent years, suffers from corruption and unpopular policies. Affirming the importance of
denaturalizing the official history of the period and making society aware of the crimes
committed by the Brazilian civil-military dictatorship so that the errors will no longer be
repeated.
KEYWORD: Commissions of Truth; Brazilian civil-military dictatorship; Human rights.
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A IMPORTÂNCIA DAS COMISSÕES DA VERDADE PARA A ATUAL
CONJUNTURA POLÍTICA
Entre 2012 e 2015 foram instauradas em diversas regiões do Brasil comissões da
verdade à níveis municipais, estaduais e setoriais (sindicais, OAB, universitárias...) (DIAS,
2014, p. 186). Todas criadas com o propósito de investigar e elucidar os vários crimes de graves
violações dos direitos humanos cometidos pelo Estado brasileiro entre os anos de 1937 e 1985,
de forma mais regionalizada e focalizada. Nesse recorte temporal há interesse especial em
buscar os crimes que aconteceram nos dois regimes ditatoriais desse período: o Estado Novo,
criado no governo de Getúlio Vargas entre 1937 e 1945, e a ditadura civil-militar, ocorrida entre
1964 e 1985. As comissões da verdade continuaram nos esforços de ampliar os trabalhos
iniciados pela Comissão Nacional da Verdade (CNV) criada pela ex-presidente Dilma Rousseff
em 2011 pela Lei 12528/2011 e instituída em 2012.
A instituição da Comissão Nacional da Verdade (CNV), por sua vez, que funcionou
entre 2012 e 2014 no país, ao investigar os crimes de violações dos direitos humanos ocorridos
no período já citado, incentivou a criação de dezenas de comissões da verdade distribuídas em
diversas regiões do Brasil. Por exemplo, os Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais,
Rio Grande do Sul, Paraíba, entre tantos outros, contaram com suas comissões da verdade
municipais e estaduais. Tais comissões atuaram de forma independente, sem vínculo formal
ou de subordinação hierárquica à CNV, e algumas ainda não finalizaram seus mandatos.
Para melhor compreender o trabalho das comissões da verdade tracemos um panorama
sintético da conjuntura do período da ditadura civil-militar e dos eventos que propiciaram a
criação da CNV e, consequentemente, estabeleceremos o cenário de criação das comissões
municipais e estaduais da verdade, de forma geral.
Em 1ª de abril de 1964, no Brasil, Castelo Branco toma posse da Presidência da
República com o discurso de “salvar a nação” do “perigo comunista”. A subversão, anarquia e
corrupção precisavam ser expurgados do novo governo que se iniciaria. A partir daí começavase uma operação limpeza (DIAS, 2014, ibidem), em que foram realizadas uma série de
Inquéritos Policiais Militares (IPMs), intervenção governamental em inúmeros sindicatos
trabalhistas, o direito à greve foi proibido, importantes organizações civis, como a União
Nacional dos Estudantes (UNE) sofreram intervenção ou foram desarticulados, um número
variado de políticos teve seus mandatos cassados e a suspensão dos seus direitos políticos
(FICO, 2004, passim).
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Em 1966 seriam convocadas novas eleições diretas para presidente do Brasil mas isso
não aconteceu. A sucessão de Atos Institucionais possibilitou que a escolha do novo presidente
fosse em moldes antidemocráticos, através de eleição indireta ocorrida no Congresso Nacional
(OLIVEIRA, 2007, p. 103.). E assim se sucederam os governos militares durante 21 anos. A
ditadura, altamente repressiva, usou da prática de perseguição e tortura para neutralizar e
eliminar os opositores políticos e os grupos considerados subversivos. A tortura não foi uma
prática que ocorreu em casos isolados, mas foi sistematizada e legitimada durante a ditadura.
Na medida em que a repressão aumentava, a violação dos direitos humanos ficava mais
evidente. O ápice do autoritarismo dos militares foi a instauração do AI-5 em 1968. Esta política
de exceção disseminou a tortura como método sistemático de interrogatório. (FONTES, 2018).
É sabido que o Estado brasileiro estabeleceu órgãos para exerceram e sistematizarem as
torturas, a Marinha tinha seu órgão de informação, o CENIMAR; o Exército se dispunha do
CIEX (Centro de Informações do Exército) e a Aeronáutica cria a CISA (Centro de Informações
da Aeronáutica). Todos estes órgãos eram subordinados ao SNI (Serviço Nacional de
Informações) assim também, a polícia federal, as polícias estaduais e o DOPS (Departamento
de Ordem Política e Social). (NILO, 2009). A partir de 1969, surgiu em São Paulo a Operação
Bandeirantes (Oban), “organização clandestina”, formada por militares, agentes e delegados
civis e federais, que torturavam e desapareciam com militantes comunistas. A Oban agia à
margem da lei e era financiada por grandes empresas como a General Motors, Ford e Ultragaz.
(MELO, 2012, p. 108).
Em 1970, estes órgãos repressivos se uniram e formaram os DOI (Departamento de
Operações e Informações) e os CODI (Centro de Operação e Defesa Interna). O DOI-CODI na
prática integrava todos os órgãos repressores e legalizava a Oban. (FICO, 2001, passim). O
DOI-CODI se transforma então, numa máquina de repressão e tortura, exercendo influência
além do Brasil, atingindo o Chile, Uruguai, Bolívia e Argentina. Acrescentando assim, o
historiador Fernando Perlatto, na seção “Contextualização histórica do sistema repressivo” do
relatório final da Comissão Municipal da Verdade de Juiz de Fora, que:

[...] Os mecanismos de espionagem, censura e repressão que tiveram vigência
a partir desta nova conjuntura política – a exemplo do Serviço Nacional de
Informações (SNI), das Divisões de Segurança e Informações (DSIs) e das
Assessorias de Segurança de Informações (ASIs) – se destacaram por
possuírem maior amplitude, organização e sistematicidade do que aqueles
vigentes nos períodos anteriores da história brasileira. Sob o comando das
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Forças Armadas, com o apoio das polícias Civil, Militar e Federal, e de
diferentes segmentos da sociedade civil, foi se constituindo, ao longo dos
anos, um amplo sistema repressivo – que teve no sistema dos Destacamentos
de Operações de Informações-Centro de Operações de Defesa Interna (DOICodis) sua faceta mais perversa –, ancorado em trocas permanentes de
informações, caracterizado pela coordenação entre diferentes unidades do
Estado brasileiro, de modo a permitir o controle, a perseguição, a prisão, a
tortura e, em algumas situações, o assassinato daqueles que pudessem
supostamente colocar em risco a estabilidade do regime.3

Dentro dos destacamentos militares, as torturas ocorriam de forma bastante
metodológica e programada. Alguns meios de tortura eram bastante utilizados para se conseguir
informações dos presos como a técnica do telefone, pancadas, socos, choques elétricos, técnicas
de afogamento, outras que envolviam a questão de gênero ou sexual como introdução de objetos
ou bichos no ânus ou na vagina, estupros, e outras séries de tipos de violências que levaram à
morte muitos presos em decorrência da gravidade das lesões. Além também das torturas
psicológicas e morais, que muitas vezes, marcaram mais que as físicas.4
Dessa forma, a repressão e a tortura ficaram incontestáveis nesse período obscuro da
história. Em 1969, ainda nos ventos do AI-5, foi promulgado o AI-14, que estabelecia a pena
de morte, a prisão perpétua e o banimento do país dos que eram considerados terroristas e
atentavam contra a nova Lei de Segurança Nacional. (LEE-MEDDI, 2017).
A partir de então, boa parte dos setores civis que havia apoiado o golpe civil e militar
em 1964 se voltou contra o regime e passou a resistir e denunciar os abusos e crimes de poder
cometidos nos anos ditatoriais. Nessa perspectiva, é compreendido que os militares entre 1964
e 1985, sobretudo após o AI-5, cometeram inúmeros crimes de violações dos direitos humanos,
sobre variadas vítimas. Estes eventos não foram exclusivos no Brasil, mas ocorreram também,
entre as décadas de 60 e 70, em outros países latinos americanos.
Com o fim dos regimes ditatoriais por volta dos anos 1980, vários países da América
Latina, viam-se esfacelados em seus direitos e precisavam construir a ansiada democracia
superando os erros do passado. Nessa busca, atendendo ao cumprimento do eixo previsto pelos
Direitos Humanos – direito à memória, à justiça e à verdade –, países latino-americanos
instalaram suas comissões da verdade: Bolívia em 1982; Argentina em 1983; Uruguai em 1985;
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Chile, em 1990; El Salvador, em 1991; Guatemala, em 1994; Equador, em 1996; Panamá e Peru
em 2001; Paraguai, em 2003. No Brasil, a Comissão Nacional da Verdade foi criada apenas
quase 30 anos depois do fim da ditadura, pela presidenta Dilma Rousseff, através da Lei nº
12.5282, de 18 de novembro de 2011. Essa foi uma das medidas que o país precisou tomar
diante da condenação que sofreu pela Organização dos Estados Americanos (OEA), em virtude
do episódio conhecido como Caso Gomes Lund e outros (“Guerrilha do Araguaia”, 1972-1975),
durante os anos 1964-1985.
A CNV vem, portanto, representar um importante instrumento a fim de ajudar a
reconstruir as memórias do período ditatorial sob um novo ponto de vista. A partir do relato das
próprias vítimas e/ou de seus familiares nas audiências que promoveu por todo o país foi
possível tecer uma nova história, de baixo para cima, e confrontar documentos oficiais. Os dois
anos de trabalho da comissão resultou no relatório final que reuniu uma vasta documentação
produzida e cooptada pelos membros da CNV. O relatório final expõe os diversos crimes que
consistiram em perseguições, prisões arbitrárias, repressões, sequestros, sumiços de corpos,
assassinatos, torturas, perdas de direitos civis e políticos dos presos e exílio forçado, aos quais
diversas vítimas sofreram. Vítimas estas que perpassam entre os religiosos cristãos,
trabalhadores, camponeses, estudantes, povos indígenas, entre tantos outros. (MORAES, 2014,
p. 56).

Em contrapartida, sabe-se que apenas os dois anos e sete meses de funcionamento da
CNV não foram suficientes para o conhecimento e análise da vasta documentação produzida
nos períodos ditatoriais e cooptada pelos pesquisadores e muito menos para a realização de um
trabalho minucioso sobre os casos. O trabalho começou oficialmente no início de 2012 e contra
as expectativas dos membros da CNV, teve que ser finalizado em 2014, por exigência da expresidenta da república Dilma Rousseff, que desejava comemorar os 50 anos pós-ditadura com
uma cerimônia e a entrega do Relatório Final produzido nestes anos. Durante o funcionamento
da CNV, surge a necessidade de instalação das comissões municipais e estaduais, para um
estudo mais aprofundado e focalizado sobre os crimes ocorridos nas regiões. Mesmo após o fim
do trabalho da Comissão Nacional da Verdade em 2014, as comissões herdeiras
proporcionaram a continuação dos esforços de esclarecimentos do período mais obscuro da história do
nosso país. Cada comissão da verdade foi formada por uma coordenação de conselheiros, conjunto de

Anais do II Encontro Interno de História da Universidade Federal de Juiz de Fora. 30 anos da
Constituição Federal e os rumos da democracia no Brasil. Organização: Paulo Henrique Silveira Damião.
Juiz de Fora, 2018, 174p.
ISSN: XXXXXXX

23

assessores, consultores, voluntários e diversos pesquisadores que juntos possibilitaram o
desenvolvimento de fundamentais pesquisas sobre o período supracitado.5

Ainda que não tenha exercido função jurisdicional, ou seja, não teve poderes para
realizar processos criminais contra as pessoas que comprovadamente cometerem abusos de
poder que contrariavam o respeito aos direitos humanos em sua busca por informações, a CNV
pode solicitar apoio ao Ministério Público ou ainda requisitar a ajuda da polícia para garantir o
pleno funcionamento de suas atividades. (CARDOSO, 2013). A CNV não teve tal poder
punitivo, como alguns membros e pesquisadores acreditavam que fosse necessário, em razão
da Lei da Anistia, assinada em 1979, pelo governo brasileiro, que concedeu perdão aos presos
políticos e também aos militares e aos agentes torturadores.
Assim as comissões da verdade consistiram em um esforço grandioso de tentativa de
reconciliação do Estado brasileiro com a sociedade e “de recuperar a memória daqueles
atingidos pelos processos de violação dos direitos humanos” (CANABARRO, 2014, p.2). Afinal,
é importante fazer com que as pessoas saibam o que a ditadura silenciou por anos. O Brasil
escondeu suas mazelas, graves violações e genocídios, mas a criação das comissões da verdade,
possibilitou instituir a transparência como elemento construtivo da memória nacional.
Além disso, após 1985 o país passou por um processo transicional de governos militares
e ditatoriais para governos civis e democráticos e as comissões da verdade foram importantes
para se repensar e refletir sobre a Justiça de Transição, ou seja, sobre os mecanismos que servem
de base para a efetivação da memória, verdade, justiça, reparação e reforma institucional no
Brasil.
Os períodos ditatoriais deixaram grandes marcas nas pessoas e mazelas sociais
profundas que influem nas sociedades brasileiras atualmente. Em outras palavras, a ditadura
deixou vestígios e lacunas que precisavam ser esclarecidas e preenchidas a fim de tornar
possível a reparação dos erros do passado e uma transição comprometida com a justiça e a
verdade. Nesse cenário, muitas cidades decidiram indagar, através das suas comissões da
verdade, sobre o que oculta a história oficial do período. Se debruçaram sobre documentos
esquecidos nos arquivos de instituições que compunham a cenografia do regime autoritário e
ainda, perceberam a face civil do regime militar. Inseriram que a consumação do golpe só foi
possível porque contou com o apoio de segmentos da sociedade civil, como políticos,
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empresários, setores da Igreja Católica, das Igrejas Protestantes, trabalhadores, entre outros, o
que justifica a expressão “golpe civil-militar”6.
Fica evidente que as comissões da verdade carregam o propósito de produzir e colaborar
para que as sociedades atuais e futuras conheçam e reconheçam as marcas deixadas pelos
governos militares nas vítimas, na família das mesmas e na história do próprio país. Assim, se
faz também importante a manutenção das memórias do período ditatorial construídas no tempo
presente, por via de conscientização das sociedades brasileiras.
Por fim, concluímos que a história Brasileira do período da ditadura civil-militar (1964
a 1985), ficou por bastante tempo esquecida. O país, tardiamente, se preocupou em promover
políticas de revisão e reparação dos crimes ocorridos nas ditaduras (1937-1945, 1964-1985).
Foi a partir de esforços das sociedades, vítimas e familiares em conhecer melhor o passado e
cobrar respostas do Estado que novas políticas e ações governamentais ou não, incentivaram a
busca por verdade e justiça.
Apenas em 2011, orientado por diretrizes internacionais e por demandas dos
movimentos sociais, que o Estado brasileiro criou a nossa Comissão Nacional da Verdade,
como uma iniciativa da ex-presidenta Dilma Rousseff, que também foi presa e torturada durante
a ditadura civil-militar. A iniciativa vem da tentativa de recuperar a memória do período e em
investigar os casos de crimes ocorridos contra os direitos humanos. No dia 10 de dezembro de
2014, Dia Internacional dos Direitos Humanos, Rousseff recebeu o relatório final da CNV.
Logo após a instalação da CNV, outras comissões da verdade, como já mencionamos,
surgiram ampliando os estudos e pesquisas e continuando o trabalho iniciado pela CNV, de
modo mais centralizado, delimitado e aprofundado.
Dessa forma, o conhecimento do trabalho das comissões da verdade é imprescindível
para o momento atual do cenário político do nosso país que sofre com a corrupção e com
políticas impopulares. Em meio ao caos político, muitos grupos já se mobilizaram pela volta da
ditadura. Portanto, desnaturalizar a história oficial do período e conscientizar as sociedades
acerca dos crimes cometidos por um governo ditatorial que mergulhou o Brasil em profundas
crises em níveis econômico, social, cultural e político, é necessário para que os erros não mais
se repitam. Neste sentido, se torna indispensável o envolvimento das sociedades neste trabalho
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pois é através dos anseios da população que muitos casos podem ser ouvidos e revistos por
pesquisadores e estudiosos para uma nova construção da memória coletiva dos atingidos.
Outrossim, é importante garantir mecanismos democráticos e transparentes de acesso
aos trabalhos das comissões, de modo a garantir um processo legítimo e reconhecido
amplamente de investigação e esclarecimentos de casos de violações, torturas, mortes e
desaparecimentos forçados, e sobre as instituições que apoiaram e financiaram o regime
ditatorial. Para tanto, “as garantias de acesso à informação são pressupostos gerais para a
mobilização, articulação e participação democrática, e, especificamente, para a construção de
uma política de promoção da memória e da construção da verdade” (CHERNICHARO, 2015, p.
8).

Além disso, a elaboração da memória construída pelas vítimas após a ditadura é de
fundamental importância para a construção de uma história nacional em que a justiça e a
verdade sejam elementos imprescritíveis, auxiliando também na formação e manutenção de
governos democráticos e sociedades conscientes da história do seu país. Fica claro que o
trabalho de elucidação dos casos de violações dos direitos humanos não cessou após a entrega
do relatório final feita pela CNV em 2014, mas continuou através das comissões
municipais/estaduais e demais comissões da verdade porque ainda havia e há muita coisa para
investigar, apurar e revelar (PLATONOW, 2017). Em outras palavras, restam ainda não
esclarecidos muitos casos de violações de direitos humanos e grande parte dos arquivos
(públicos e privados) sobre o período ditatorial ainda é fechado para os pesquisadores e a
população, em geral.
Inferimos que as comissões municipais e estaduais da verdade foram, até o presente
momento, pouco estudadas, principalmente por terem sido instituídas no tempo presente.
Considerando que boa parte dessas comissões tenham encerrado seus trabalhos no ano de 2015,
algo muito recente, e outras ainda não concluíram seus mandatos, torna-se claro que poucos
estudos referentes ao assunto tenham sido produzidos. Ainda há também muitas temáticas que
não puderam ser devidamente aprofundadas, por questão de tempo e estrutura, possibilitando
que novos historiadores e estudiosos do tema se debrucem sobre elas. Muitas pesquisas vem
surgindo atualmente em torno da Comissão Nacional da Verdade mas falta olhares históricos
sobre as demais comissões da verdade implantadas no Brasil.
Portanto, dado a escassez de trabalhos acadêmicos sobre as comissões municipais e
estaduais da verdade, devido a sua precocidade, é que percebemos a importância desta pesquisa
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no meio acadêmico e, principalmente para a construção da história dos anos recentes do nosso
país em um contexto que se busca estudar sobre o período da ditadura civil-militar através do
resultado das comissões. Além disso, percebemos a necessidade intrínseca de debate e reflexão
do assunto nas mídias, nas escolas e no meio acadêmico para que o anseio das nossas sociedades
e das próximas gerações seja pela ampliação da nossa instituição democrática e não pela volta
dos anos ditatoriais, como tem sido erroneamente mobilizado.
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O governo Collor e os Acordos da Câmara Setorial Automotiva
Fernando Marcus Nascimento Vianini7
RESUMO:
Este texto pretende abordar a adoção dos Acordos Setoriais voltados para o setor automotivo
na década de 1990. Conclui-se que nem todas as metas de produção e de geração de empregos
foram atingidas e que ocorreu uma forte retração na participação do capital nacional no setor
fornecedor devido às alterações do setor automotivo, às fusões e aquisições e às políticas de
cunho neoliberal, significando a marginalização do setor fornecedor nacional para a produção
de bens de menor valor agregado e de menor tecnologia, ampliando a dependência do Brasil da
tecnologia importada.
PALAVRAS-CHAVE: Câmaras Setoriais, Acordos Setoriais Automotivos.
ABSTRACT:
This text intends to address the adoption of the Sectoral Agreements aimed for the automotive
sector in the 1990s. It is concluded that not all production and job generation targets were met
and there was a strong contraction of the share of national capital in the supplier sector due to
changes in the automotive sector, mergers and acquisitions, and neoliberal policies, resulting in
the marginalization of the national supplier sector to the production of less value-added goods
and less technology, increasing Brazil's dependence on imported technology.
KEYWORDS: Sectoral Chambers, Automotive Sectoral Agreements.
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O presente artigo objetiva analisar a adoção dos três acordos realizados na Câmara
Setorial do Setor Automotivo. Desde sua instalação no Brasil, o setor automotivo recebeu uma
atenção especial do Estado, partindo do governo de Juscelino Kubitschek e o Grupo Executivo
da Indústria Automotiva, passando pela ditadura militar e o Pró-álcool. O foco deste trabalho,
contudo, se assenta sobre os Acordos Automotivos, assinados na primeira metade da década de
1990, exemplo de uma intervenção estatal no auge da onda neoliberal. Este artigo se divide em
quatro partes. Na primeira, analisamos o Brasil no contexto do avanço neoliberal a partir da
década de 1970. Na segunda, procuramos destacar os principais pontos do governo Collor,
enquanto na terceira, nos voltamos para os três acordos fechados na Câmara Setorial para o
setor automotivo, que se estenderam do governo Collor ao governo Fernando Henrique
Cardoso. Por fim, na quarta parte, ressaltamos as principais consequências destes acordos.
Entre as décadas de 1970 e 1980 ocorreram profundos questionamentos a respeito dos
limites da intervenção estatal. Em todo o globo foi atribuída à interferência estatal as menores
taxas de crescimento e a elevação das taxas de desemprego e inflação e, como resposta, foram
iniciadas reformas econômicas em direção a uma maior participação do mercado e ao Estado
mínimo. Em paralelo, a partir da aceleração da revolução tecnológica, a economia se tornou
mais globalizada, competitiva e integrada. As antigas políticas que pressupunham um país
fechado e autárquico não mais se mostraram efetivas. Deste modo, até mesmo as políticas
tiveram que se reorganizar, transformando-se em políticas de promoção da concorrência e de
estímulo, não mais de proteção da concorrência (DINIZ, 1996, BRESSER-PEREIRA, 1998).
Neste sentido, os postulados com teor neoliberal do Consenso de Washington se
tornaram a principal alternativa. Segundo John Williamson (1990), era recomendado aos países
em desenvolvimento: disciplina fiscal, reordenamento nas prioridades dos gastos públicos,
reforma tributária, manutenção de taxas de câmbio competitivas, liberalização do setor
financeiro e comercial, atração de investimentos diretos estrangeiros, privatização das estatais,
desregulamentação econômica e proteção dos direitos de propriedade intelectual. Através
destas regras básicas, segundo o Consenso, qualquer país poderia rapidamente se tornar
competitivo na economia capitalista globalizada e se desenvolver.
Na década de 1980, dois grandes problemas assolavam o Brasil. Em primeiro lugar, o
modelo de crescimento era baseado no endividamento externo. O cenário internacional de
aumento das taxas de juros pelos países credores dificultava a tarefa de equilibrar a balança de
pagamentos e levou o país a uma crise. Como resposta a este novo contexto, o governo federal
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se baseou num ajuste recessivo. A equipe econômica iniciou negociações com o FMI buscando
aumentar os recursos financeiros disponíveis, enquanto e a recessão atingia todos os setores da
indústria (HERMANN, 2011, CARNEIRO; MODIANO, 2014). Em segundo lugar, era preciso
resolver a inflação, que “parecia ter propriedades específicas e uma dinâmica própria, resistindo
às pressões deflacionárias da recessão e do desemprego” (MODIANO, 2014:281).
Com o objetivo de aumentar a produtividade industrial e a solução dos problemas
econômicos, o governo Sarney procurou abrir canais de diálogo com o setor produtivo, dando
origem à ideia da formação de Câmaras Setoriais e de formulação de políticas industriais,
consolidadas no Decreto nº 96.056 (BRASIL, 1988). Promulgado em 19 de maio de 1988, o
decreto estabeleceu o Conselho de Desenvolvimento Industrial (CDI), como órgão responsável
pela Política Industrial do país, composto pelos titulares do Ministério da Indústria e do
Comércio, também presidente da CDI, do Ministério da Secretaria de Planejamento e
Coordenação da Presidência da República, do Ministério da Fazenda, do Ministério das Minas
e Energia, do Ministério do Interior e do Ministério da Ciência e Tecnologia. Entre as funções
da CDI estavam a formulação da política industrial do país, em conformidade com os planos de
desenvolvimento nacional e com os programas setoriais; a definição de prioridades e critérios
para a concessão de benefícios de apoio ao desenvolvimento industrial; o estabelecimento de
mecanismos de articulação entre órgãos e entidades da administração federal que atuam no
desenvolvimento industrial; a instituição de comissões interministeriais e a apreciação de
matérias de interesse da política industrial, entre outras funções. Este decreto também
estabeleceu a Secretaria Especial de Desenvolvimento Industrial (SDI), que tinha como função
auxiliar o CDI na formulação de políticas industriais; coordenar a elaboração de propostas de
políticas e de programas setoriais; acompanhar a execução da política industrial e seus
programas setoriais, entre outras funções. No interior da SDI foram instituídas as Câmaras
Setoriais, compostas por representantes dos órgãos governamentais e da iniciativa privada, com
a função de elaborar propostas de programas e de políticas setoriais (BRASIL, 1988). Todavia,
estas Câmaras foram utilizadas, de fato, como mecanismos de controle de preços dentro dos
planos econômicos de combate a inflação.
No conturbado contexto econômico da década de 1980, ocorreram eleições
presidenciais no Brasil pelo voto direto, pela primeira vez desde a década de 1960. Durante o
governo Collor, ocorreu um aprofundamento das reformas estruturais na economia e o Brasil
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abandonou, enfim, o modelo nacional-desenvolvimentista para se dirigir e aprofundar um
modelo centrado no mercado, na abertura econômica e nos programas de privatização.
De acordo com Diniz e Boschi (2003), uma das primeiras consequências deste novo
modelo foi a recomposição da propriedade das empresas, em que o capital nacional foi reduzido
a favor de uma maior participação do capital estrangeiro, através de processos de fusão,
aquisição e declaração de falências. Uma segunda consequência foi a reconfiguração da
estrutura de representação de interesses, devido a recomposição da propriedade das empresas,
que reorganizou as instituições voltadas para a ação coletiva, que deixavam de ter uma
característica compulsória, em prol de uma abordagem mais voluntária. Foram ainda alteradas
as funções mais básicas destas organizações, que gradualmente passaram a um formato de
prestadoras de serviços, abrangendo atividades que vão desde ao atendimento aos clientes,
fornecimento de certificados à representação política, contando, inclusive com departamentos
específicos para o desempenho das funções de lobby junto ao poder legislativo. Em terceiro, as
políticas mantiveram a tendência da década anterior de serem concebidas no alto do aparado
burocrático estatal, sem consulta, transparência ou envolvimento dos trabalhadores e
empresários. Ainda evitou-se a todo custo a disputa política, pois o campo político era visto
como inferior pelos técnicos-burocratas (DINIZ, 1996).
Collor anunciou um plano drástico de estabilização devido ao contexto da inflação, cujas
medidas convergiam com as propostas neoliberais, como a abertura comercial, a redução do
papel do Estado como produtor de bens e serviços e a reorganização da administração pública
federal. As políticas de abertura econômica e privatização de seu governo estavam inseridas na
Política Industrial e de Comércio Exterior (PICE), cujo objetivo era incentivar a
competitividade e a competição. Todavia, na prática se verificou que a competição foi mais
incentivada que a competitividade. Logo em seguida, o governo lançou o Plano Nacional de
Desestatização (PND), que pretendia reduzir a dívida pública através das privatizações,
contribuindo para a estabilidade e para o redesenho do parque industrial nacional.
Concomitantemente, o governo alterou a política comercial, adotou o câmbio livre e aprofundou
a liberalização das importações, processo iniciado na década anterior, eliminando listas de
produtos e regimes especiais de importação, com exceção da Zona Franca de Manaus e de bens
de informática (CASTRO, 2011).
Para o setor automotivo, o governo permitiu a importação de veículos, almejando que,
com o aumento da competitividade, as empresas aqui instaladas se atualizassem e investissem
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em tecnologia. Esta política eliminou os controles quantitativos sobre as importações,
padronizou ou reduziu tarifas e eliminou os incentivos e subsídios. O governo também reduziu
as taxas de conteúdo nacional de 90% para 70%, uma demanda das montadoras que vinha desde
a década de 1970 (SHAPIRO, 1997). Todavia, as medidas de Collor não propunham uma
contrapartida para a indústria nacional fornecedora de peças e componentes, que se viu
despreparada para competir com as importações.
Durante o Plano Collor II, o governo recorreu às Câmaras Setoriais para auxiliar na
estratégia de descongelamento dos preços. No início do governo, as Câmaras foram
transformadas nos Grupos Executivos de Política Setorial (GEPS) que não possuíam
caracterização definida sobre a representatividade dos participantes, não representavam um
fórum formal de negociação, não possuíam compromisso das partes com as resoluções e não
possuíam agenda (ANDERSON, 1999). Após a promulgação da Lei 8.178, as câmaras setoriais
foram redesenhadas. Segundo o Artigo 23 desta lei, as Câmaras deveriam ser constituídas no
prazo de trinta dias e tinham como objetivo analisar a estrutura de custos e preços em setores e
cadeias produtivas específicas para assessorar o Ministro da Economia, Fazenda e
Planejamento no monitoramento da flexibilização de preços. Caberia ao ministro da Economia,
Fazenda e Planejamento definir as competências e a abrangência e designar os membros das
câmaras, reunindo representantes do próprio ministério, dos empregadores dos setores
produtivos e dos trabalhadores ou das entidades sindicais nacionais (BRASIL, 1991). Em maio
de 1991, as Câmaras foram redefinidas como campo de negociação tripartite entre Estado,
indústria e trabalhadores, sendo a elas atribuída a função de elaboração de políticas industriais
e de busca de soluções conjuntas e de estratégias de reestruturação dos setores industriais. Ainda
que os trabalhadores permanecessem com uma postura de desconfiança, o empresariado
enxergou nas Câmaras a oportunidade para ter suas demandas atendidas (ANDERSON, 1999,
SAKER, 2006).
A Câmara do setor automotivo teve sua primeira reunião em dezembro de 1991. Entre
os representantes do empresariado estavam a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos
Automotores (ANFAVEA), o Sindicato Nacional da Indústria de Tratores, Caminhões,
Automóveis e Veículos Similares (SINFAVEA), a Associação Brasileira da Indústria de
Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ), o Sindicato Nacional da Indústria de Máquinas e
Equipamentos (SINDIMAQ), a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica
(ABINEE), a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (FENABRAVE),
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a Associação Brasileira da Indústria de Fundição (ABIFA), a Associação Brasileira da Indústria
de Autopeças (ABIPEÇAS) e o Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos
Automotores (SINDIPEÇAS). Dos trabalhadores participaram os representantes das centrais
sindicais da Central Única dos Trabalhadores (CUT), do Comando Geral do Trabalho (CGT),
da Força Sindical, do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, de Betim, de Santo André, de São
Bernardo do Campo, de Diadema, de São Paulo, de Taubaté e de técnicos do Departamento
Intersindical de Estatística e Estudos Econômicos (DIEESE) (SAKER, 2006).
A a Câmara Setorial do Setor Automotivo conseguiu articular três acordos, de médio e
longo prazo, para a recuperação do setor. O Primeiro Acordo foi construído a partir das reuniões
de dezembro de 1991 e definiu as responsabilidades do governo, empresas e trabalhadores para
a recuperação do setor. Com duração entre 27 de março e 30 de junho de 1992, seus objetivos
eram a redução em 22% do preço dos automóveis e dos veículos comerciais leves, sendo 12%
refletindo a redução de impostos - sendo 6% do ICMS e 6% do IPI - e 10% refletindo a redução
da margem de lucros da cadeia produtiva - sendo 4.5% de responsabilidade das montadoras,
3% das fornecedoras e 2.5% das concessionárias -; a manutenção do nível de emprego até o dia
30 de junho de 1992, posteriormente estendido para 31 de julho; o relançamento de consórcios
para carros de passeio, a abertura de um programa de financiamento para a compra de
caminhões, ônibus e tratores, entre outras medidas (ANDERSON, 1999; SAKER, 2006).
O Segundo Acordo automotivo foi assinado em 15 de fevereiro de 1993, já com Itamar
Franco na presidência, reforçou as diretrizes anteriores e trouxe novas medidas. Entre seus
principais pontos estavam o estabelecimento de metas de produção gradativas, sendo 1.2 milhão
para 1993, 1.35 milhão para 1994, 1.5 milhão pra 1995 e 2 milhões pra 2000; a fixação de metas
de investimento de 20 bilhões de dólares em toda cadeia produtiva até 2000, sendo 10 bilhões
de responsabilidade das montadoras, 6 bilhões das fornecedoras, 3 bilhões pelos segmentos de
forjaria, matérias-primas, fundição e concessionárias e 1 bilhão pelo segmento de pneumáticos;
a redução média do preço de veículos em 10%, resultado da diminuição de impostos, como
redução do IPI de 6% para automóveis e a redução de ICMS nos estados produtores, e redução
da margem de lucro das empresas, sendo 3% das montadoras, 1,2% das fornecedoras e 0,8%
das concessionárias; a ampliação dos prazos de consórcio; a manutenção dos empregos, a
criação de 91 mil postos de trabalho, sendo 4 mil apenas nas montadoras, entre outras medidas
(ANDERSON, 1999). Na Tabela 1, temos organizados os dados sobre as metas de produção
anual.
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Tabela 1 - Metas de Produção nos Acordos Setoriais e Produção Total
Meta (em unidade)
Produção Total (em unidade)
1993
1.200.000
1.391.435
1994
1.350.000
1.581.389
1995
1.500.000
1.629.008
2000
2.000.000
1.605.848
Elaboração própria a partir dos dados de Anderson (1999) e Anfavea (2015).
Ano

Paralelamente ao Segundo Acordo, o governo assinou o Decreto nº 799, de 17 de abril
de 1993 (BRASIL, 1993), que diminuía o IPI dos carros populares para 0,1%, objetivando
estimular a produção de veículos de pequeno porte, com cilindrada inferior a 1.000 e preço mais
acessível. A partir do decreto, a produção e as vendas de carros populares começaram a crescer.
Entre 1992 e 1995, os carros populares passaram de 14,4% da produção para 53,8%, como
demonstrado na Tabela 2.

Ano

Tabela 2 - Participação dos carros populares nas vendas totais
Popular
Outros
Total
1992
83.335
1993
201.292
1994
447.863
1995
595.845
Fonte: Anderson (1999).

496.331
649.270
527.834
511.344

579.666
850.562
975.697
1.107.189

Popular/Total
(%)
14,4
23,7
45,9
53,8

Entre 1994 e 1995, as relações entre governo e as empresas se deterioraram.
Unilateralmente, em setembro de 1994, o governo federal decidiu modificar o imposto de
importação, adiantando o cronograma da Tarifa Externa Comum do Mercosul, fixando-o em
20% e visando combater os problemas de desabastecimento do mercado interno, causando um
aumento expressivo das importações (ANDERSON, 1999). No início de 1995, a Câmara do
Setor Automotivo se reuniu para discutir o processo de reversão desta abertura econômica,
procurando o estabelecimento de um cronograma de redução da alíquota de impostos de
importação mais gradual. Em 6 de fevereiro de 1995 foi assinado o Terceiro Acordo, que
definiu as alíquotas de importação em 32% em 1995, 30% em 1996, 28% em 1997, 26% em
1998, 24% em 1999, 22% em 2000 e 20% em 2001; a reavaliação da estrutura do IPI sobre
automóveis; a definição de uma política comum do regime automotivo em todo Mercosul, entre
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outras medidas. Em 1995, através do decreto 1.391, o imposto de importação foi elevado para
32%, seguindo o cronograma estabelecido pelo terceiro acordo (BRASIL, 1995).
Para a análise dos resultados dos acordos automotivos nos baseamos nos dados da
Anfavea (2015) e da pesquisa de Patrícia Anderson (1999), que se valeu dos dados das
instituições do governo, como a Receita Federal, e dos trabalhadores, como o Sindicato dos
Metalúrgicos do ABC. Anderson (1999) analisou o impacto dos três acordos automotivos na
arrecadação do IPI e concluiu que a renúncia fiscal do Estado foi compensada pelo aumento da
produção e, consequentemente, da arrecadação. Em 1990, o governo arrecadou 1,187 bilhões
de reais e, em 1995, este valor subiu para 1,657 bilhões. No que se refere a redução dos preços
dos veículos, Anderson (1999) afirmou que os dados confirmam que houve uma retração e,
mesmo após o fim dos acordos, os preços foram mantidos. Todavia, outras variáveis poderiam
ter interferido neste ponto, como a abertura econômica.
As metas de produção do segundo acordo foram atingidas até o ano de 2000. Em 1993,
a meta foi superada em quase 200 mil unidades, no ano seguinte, em 230 mil unidades e, em
1995, em 130 mil unidades. Todavia, em 2000 a meta não foi atingida devido a abertura
econômica e a vulnerabilidade externa do país, demonstrada pelos eventos posteriores à Crise
Asiática de 1997.
Contudo, segundo os dados da Anfavea, a meta de geração 4 mil empregos nas
montadoras não foi alcançada, permanecendo estável nas montadoras de carros de passeio, mas
apresentando uma queda mais acentuada no segmento de tratores. De acordo com Bedê (1997),
no setor fornecedor o nível de empregos foi reduzido ainda mais, devido ao processo de abertura
econômica e de reestruturação do setor. Para Anderson (1999:33), a meta do reajuste salarial
não foi alcançada, uma vez que ocorreu a estabilização dos níveis salariais, mais que a
recuperação de perdas sofridas anteriormente: “os acordos setoriais tiveram um caráter
defensivo, que estancou o achatamento salarial ocorrido no período como um todo, mas foi
incapaz de reverter as perdas incorridas a partir do final da década de 80”. Shapiro (1997)
afirmou que do ponto de vista dos trabalhadores, as câmaras setoriais foram um fracasso. Entre
1990 e 1993, a produção cresceu 80%, empregando 11% a menos. Além da não alteração sobre
a taxa de empregos, como acordado nas câmaras, não ocorreu aumento salarial real. Werneck
(2014), por seu turno, atestou que as montadoras ainda remeteram boa parte do lucro obtido
para o exterior, o que se configurou como transferência de capital. Na Tabela 3 temos a
evolução do número de empregos no setor automotivo, na qual constatamos a redução de cerca
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de 90 mil de postos de trabalho, tanto no segmento fornecedor quanto no montador, entre 1990
e 1995:

Tabela 3 - Empregos no setor fornecedor e montador
Ano

Fornecedoras
Montadoras
1990
285,2
1995
214,1
1999
167,0
Elaboração própria a partir dos dados do Sindipeças (2013) e Anfavea (2015).

138,3
115,2
94,4

A avaliação sobre as metas de investimento de 20 bilhões de dólares se torna mais
complexa devido ao impacto do NRA. Entre 1993 e 1995, somente as montadoras haviam
investido 4 bilhões de dólares, dos 10 bilhões que lhe eram cabidos. Sob o NRA, entre 1996 e
2000, as montadoras investiram 17 bilhões de dólares.
Assim, durante a década de 1990 e o período dos Acordos Setoriais, com o avanço da
globalização, as multinacionais adotaram a estratégia do carro mundial e incluíram as
subsidiárias das matrizes na divisão internacional do trabalho, reduzindo ainda mais as margens
de manobra do setor fornecedor nacional (POSTHUMA, 1997, HUMPRHEY; MEMEDOVIC,
2003). Já prejudicado por esta nova estratégia das montadoras, o setor fornecedor passou a
competir com os produtos importados devido às políticas de abertura da era Collor. Sem contar
com a mesma proteção destinada às montadoras, o setor fornecedor nacional foi gradualmente
marginalizado para a produção de bens de menor valor agregado e de menor tecnologia,
ampliando a dependência do Brasil da tecnologia importada. Segundo os dados do Sindipeças
(2013), em 1994, o capital nacional representava 52,4% do faturamento e 52,0% do total de
investimentos em relação ao total do setor fornecedor. Em 2002, como resultado destas
políticas, mas também devido às políticas do governo Fernando Henrique Cardoso, o capital
nacional passou a representar 24,4% do total do faturamento e 14,1% do investimento.
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Análise da democracia brasileira nos últimos 30 anos da Constituição
Federal
Priscilla de Oliveira Calegari8
João Victor de Oliveira Calegari9
RESUMO:
O objeto de pesquisa deste artigo concentra-se sobre o mecanismo da democracia representativa
a fim de questionar se o Brasil alcançou um patamar concreto de democracia e faz uma análise
dos últimos 30 aos da Constituição Federal. Adotando como marco teórico a teoria democrática,
da análise de obras de Aristóteles (2001), Locke (1973-2001) e Rousseau (1985-2001), todos
autores de relevância teórica na temática da democracia e além disso, realiza também uma
análise documental e uma pesquisa empírica fundada em trabalhos científicos e nos demais
documentos encontrados como revistas, jornais, sites e abaixo-assinados.
PALAVRAS CHAVE: Democracia, Constituição Federal, Aristóteles.
ABSTRACT:
The research object of this article focuses on the mechanism of representative democracy in
order to question whether Brazil has reached a concrete level of democracy and does an analysis
of the last 30 years of the Federal Constitution.
Locke (1973-2001) and Rousseau (1985-2001), all authors of theoretical relevance in the
thematic of democracy and in addition, also performs a documentary analysis of the theory of
democracy, from the analysis of works of Aristotle (2001), Locke and an empirical research
based on scientific works and other documents found as magazines, newspapers, websites and
petitions.
KEY WORDS: Democracy, Federal Constitution, Aristóteles.
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1.

INTRODUÇÃO:
A presente pesquisa debruçou-se sobre os mecanismos de democracia representativa e

democracia direta no país a fim de responder a indagação se realmente há democracia efetiva
no Brasil. Adotando como marco teórico a teoria democrática, a investigação partiu da análise
das obras de Aristóteles (2001) Locke (1973-2001) e Rousseau (1985-2001), todos eles autores
de relevância teórica na temática da democracia. O objetivo do presente trabalho era
compreender, através da ótica da teoria democrática, se realmente haveria uma democracia
concreta no país.
Chegou-se ao objetivo geral através da demonstração da pertinência do marco-teórico
adotado para a análise do problema apresentado, da exposição dos conceitos de “democracia”,
“democracia direta” e “participação popular” dentro do referencial escolhido e da realização do
estudo dos mecanismos de democracia direta previstos na Constituição (BRASIL, 1988). Além
disso, identificou-se quais eram as principais críticas aos mecanismos de democracia
participativa existentes no país por meio dos trabalhos empíricos consultados. Finalmente,
demonstrou-se, por meio da lente teórica previamente exposta, as soluções para a questão
enfrentada.
Na construção da parte teórica da pesquisa, foram utilizadas fontes próprias do Direito,
como normas jurídicas e obras teóricas, bem como obras que transcendem o campo estritamente
jurídico, como as escritas pelos autores Aristóteles (2001), John Locke (1973-2001) e JeanJacques Rousseau
O trabalho valeu-se também de investigação em sítios eletrônicos do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE, 2016), da Câmara dos Deputados (2015), do Senado Federal (SENADO.LEG,
2016) e de páginas eletrônicas de jornais de grande circulação no Brasil e no mundo, como O
Globo (G1, 2016), a Folha de São Paulo (2016), a BBC (2013-2015) e o CNN (2011).
Portanto, a investigação consistiu em análise do tema a ser tratado, com a pretensão de
construir uma argumentação capaz de, ao final, inferir se nos últimos 30 anos houve uma
participação popular efetiva nas tomadas de decisões públicas do país.
Finalmente, é importante mencionar que a pesquisa sobre essa problemática justifica-se
pelo fato de que, em 2018, comemora-se 30 anos da Constituição Federal (BRASIL, 1988) e
que investigação sobre a participação democrática no país é um assunto extremante relevante e
atual, especialmente nos últimos anos, quando diversos protestos clamaram por mudanças no
ambiente político (BBC BRASIL, 2013 - 2015). Em 2013 (BBC BRASIL, 2013), o país
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presenciou manifestações de diversos setores da sociedade reivindicando reformas no sistema
democrático. Já em 2016, os noticiários apontaram (FOLHA DE SÃO PAULO, 2016) diversas
denúncias de corrupção e má utilização dos recursos públicos, gerando um grande sentimento
de insatisfação em toda a população brasileira.
Como se sabe, tradição política brasileira sempre esteve aliada à ausência de
democracia. Para comprovar essa afirmação, basta olhar o passado do país, marcado por
períodos ditatoriais, como o Estado Novo de Getúlio Vargas (1937) e o Governo Militar (1964),
ambos definidos pela ausência de liberdades individuais e grande censura midiática.

2.

DEMOCRACIA E CONSTITUIÇÃO NO BRASIL
Atualmente, apesar da Constituição (BRASIL, 1988) mencionar, em seu art. 1º,

parágrafo único, que “todo poder emana do povo”, a verdade é que a estrutura política brasileira
ainda carrega uma forte herança antidemocrática e o povo não se sente representado pelos
líderes escolhidos por meio de eleições periódicas.
Mas Locke (1973-2001) já alerta para o fato de que a democracia representativa só
poderia funcionar se administradores públicos e legisladores atuassem em prol dos anseios do
povo (e não em prol de desejos particulares).
Infelizmente, nas últimas décadas percebeu-se no Brasil uma atuação da máquina
pública totalmente distante da vontade popular, com governantes tomando decisões em
flagrante desrespeito às manifestações dos cidadãos, sem permitir sequer uma discussão maior
sobre os temas.
Para ilustrar tal afirmação, é possível mencionar a votação do Projeto de Emenda
Constitucional nº 241 – que foi para o Senado Federal com o nº 55 (SENADO.LEG, 2016b) –
alvo de diversas críticas por impor restrições a direitos sociais, como saúde e educação
(TRIBUNA DA MINAS, 2016).
Como reflexo dessa falta de confiança nos representantes, em apenas um ano, o apoio à
democracia no Brasil caiu de 54% (cinquenta e quatro por cento) para 32% (trinta e dois por
cento), de acordo com a pesquisa realizada em 2016 pela organização não-governamental
Corporación Latinobarómetro, que é apoiada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento
e pela Transparência Internacional (CARTA CAPITAL, 2016).
As falhas da democracia representativa também ficaram evidenciadas na pesquisa
realizada pelo Ibope sobre o Índice de Confiança Social em 2015 (IBOPE INTELIGÊNCIA,
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2016). O referido estudo entrevistou 2.002 (dois mil e dois) indivíduos, distribuídos em 142
(cento e quarenta e dois) municípios no país, a fim de pontuar de 0 a 100 (zero a cem) a
confiança dos brasileiros nas Instituições.
Constatou-se que a confiança do brasileiro no Congresso Nacional em 2015 era de,
apenas, 22 (vinte dois) pontos e que a confiança nos partidos políticos era ainda menor: 17
(dezessete) pontos. Outro dado interessante revelado pela pesquisa foi quanto à confiança nas
eleições e no sistema eleitoral para escolha dos representantes – constatou-se se a crença dos
brasileiros no sistema representativo está caindo ano após ano. Em 2010, a confiança no sistema
eleitoral somava 56 (cinquenta e seis) pontos. Já, em 2012, era de 47 (quarenta e sete) pontos.
Em 2014 foi de 43 (quarenta e três) pontos e, em 2015, caiu para 33 (trinta e três) pontos (IBOPE
INTELIGÊNCIA, 2016).
Tais dados demonstram que a democracia representativa não consegue concretizar a
vontade do povo.
Para muitos autores, a questão da falta de representatividade e de confiança nos políticos
eleitos poderia ser plenamente satisfeita ante a previsão de mecanismos de democracia direta,
o que já é previsto pela Constituição (BRASIL, 1988), no seu art. 14.
O art. 14 da Constituição (BRASIL, 1988), nos seus incisos I e II prevê,
respectivamente, a possibilidade de convocação de plebiscito e referendo, dois instrumentos de
democracia participativa que correspondem a consultas realizadas aos eleitores para decidir
sobre matéria de relevância para a nação, seja de natureza constitucional, legislativa ou
administrativa. Enquanto o plebiscito é convocado previamente à criação do ato legislativo ou
administrativo, o referendo será convocado apenas em momento posterior, competindo ao povo
ratificar ou rejeitar a proposta (TSE, 2016b). Ambos mecanismos estão regulamentados pela
Lei nº 9.709 (BRASIL, 1998).
Apesar do mérito constitucional em prever esses dois recursos de consulta pública,
desde 1988 foi realizado no país apenas um referendo e um plebiscito de âmbito nacional. Em
21 de abril de 1993, foi realizado um plebiscito para a escolha da forma e do sistema de governo
no Brasil. A população precisava escolher entre monarquia ou república e parlamentarismo ou
presidencialismo. Optou-se por uma república presidencialista (TSE, 2016b).
Já em 23 de outubro de 2005, os brasileiros foram convocados a participar de um
referendo sobre a proibição do comércio de armas de fogo e munições no país. Uma alteração
no art. 35 da Lei nº 10.826 (BRASIL, 2003), o Estatuto do Desarmamento, tornava proibida a
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comercialização de arma de fogo e munição em todo o território nacional, salvo algumas
exceções previstas na referida lei. Consultado o povo, houve a rejeição da alteração na lei (TSE,
2016b).
Como é possível perceber, essas duas manifestações de democracia participativa no país
são extremamente raras e só ocorreram uma única vez, cada, desde a promulgação da
Constituição (BRASIL, 1988), sendo que o plebiscito já estava obrigatoriamente previsto para
ocorrer por determinação constitucional no art. 2º do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias (BRASIL, 1988).
Outra possibilidade de participação popular no processo democrático é a iniciativa
popular, prevista no inciso III do art. 14 da Constituição (BRASIL, 1988). No âmbito federal,
o art. 61, §2º (BRASIL, 1988) estabelece:
Art. 61:
(...)
§2º A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos
Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do
eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos
de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles (BRASIL, 1988).

A exigência da subscrição do projeto de lei por apenas 1% (um por cento) do
eleitorado nacional pode até parecer algo simplório. Atualmente, para alcançar esse percentual
e levar um projeto de lei à apreciação da Câmara, é preciso alcançar 1400000 (um milhão e
quatrocentas mil) assinaturas (POLITIZE, 2016). Além disso, ainda é preciso alcançar eleitores
dispostos a assinar o projeto em, pelo menos, cinco Estados diferentes com não menos de 0,3%
(três décimos por cento) dos eleitores de casa um deles. Um detalhe importante consiste no fato
de não ser permitida a assinatura por meio digital a projetos de iniciativa popular.
3.

CONCLUSÃO
Na prática, é extremamente difícil que um projeto de iniciativa popular de lei chegue a

ser apreciado pela Câmara dos Deputados; afinal, a movimentação em diversos Estados
recolhendo uma colossal quantidade de assinaturas demanda tempo e recursos financeiros.
Exatamente por isso, apenas quatro projetos de iniciativa popular tornaram-se leis desde 1988.
Como se vê, não é possível dizer que a democracia brasileira está em crise, porque, na
verdade, ela sequer se concretizou. O Brasil jamais teve uma democracia efetiva, concreta, pois
tantos os seus mecanismos de democracia representativa, quanto de democracia direta são
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extremamente falhos. Ao longo dos últimos 30 anos de Constituição (BRASIL, 1988) o país
teve apenas momentos pontuais e isolados nos quais a população foi ouvida, mas nada que
pudesse garantir a transparência do atuação do Poder Público e que o povo fosse realmente
ouvido antes das diversas decisões políticas serem tomadas.
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Breve histórico das gravuras e da imprensa ilustrada no século XIX
Álvaro Saluan da Cunha10
RESUMO:
Este artigo se furtará a tratar de forma breve como se deu a introdução da imprensa ilustrada e
das gravuras no Brasil do século XIX, enfatizando os principais métodos utilizados no período.
Também será abordada a forma como essas mercadorias eram consumidos pela elite ilustrada
e difundidas para as classes menos beneficiadas na época, que chegava em 1872 ao índice de
82,5% de analfabetismo, algo que só seria sanado na metade do século XX. Buscar-se-á também
a comparação com a imprensa na França, tendo semelhanças ao que se ocorreu no Brasil,
sobretudo por influência dos artistas chegados à Corte em 1816, constituindo a Missão Artística
Francesa e instaurando o ensino acadêmico no país.
PALAVRAS-CHAVE: Imprensa, gravuras, periódicos, litografias.
ABSTRACT:
This article will avoid briefly mentioning the introduction of the illustrated press and engravings
in nineteenth-century Brazil, emphasizing the main methods used in the period. It will also be
discussed how these goods were consumed by the illustrated elite and spread to the less-favored
classes at that time, which in 1872 reached an index of 82.5% illiteracy, something that would
only be remedied in the middle of the twentieth century. The comparison with the press in
France will also be sought, with similarities to what took place in Brazil, mainly due to the
influence of the artists arrived at the Court in 1816, constituting the French Artistic Mission and
instituting the academic teaching in the country.
KEYWORDS: Press, engravings, newspapers, lithographs.
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A IMPRENSA ILUSTRADA E A PRODUÇÃO DE GRAVURAS
As gravuras estiveram estritamente ligadas a imprensa e, posteriormente, à história da
arte, mesmo que no Brasil a Academia Imperial de Belas Artes as tratasse com menor
importância. Na Europa, elas tiveram o seu início nos faubourgs11, sendo elaboradas em
“oficinas de entalhadores, ourives desenhistas, pintores e escultores, em pontos diferentes do
velho continente” (LEE e ARNONE, 2017, p. 7). Tidas como um fenômeno inadiável,
sobretudo pela capacidade de serem facilmente circuláveis, passaram a fazer parte da realidade
da população, indo desde alguns iletrados quanto aos membros das cortes, filósofos e
aristocratas. No Brasil, o consumo destas gravuras ocorre de forma distinta, ainda que com
fortes influências francesas.
Estas imagens contavam com um grande poder pedagógico, divulgando e transmitindo
ideias, se tornando um mecanismo no qual se estabelecia um forte instrumento para firmar
“domínios nos assuntos da fé, das ciências nascentes, na construção de uma crônica de
costumes, de uma nova cartografia do mundo e de uma abreviação no tempo dos relatos e na
memória dos viajantes” (LEE e ARNONE, 2017: 7), mas também na reprodução e crítica de
obras de arte e até mesmo na propagação de um projeto nacional.
Graças à repetição das imagens – muitas delas sendo versões reduzidas de obras e
afrescos monumentais – uma facilidade trazida pela portabilidade do papel, começavam a fazer
cada vez mais parte da realidade das civilizações ao redor do globo, criando novas relações e,
assim, revolucionando a maneira da humanidade observar as imagens, bem como criando novas
associações na história da cultura. Iniciando-se na Europa da Idade Média com a xilogravura,
a cultura das imagens passa por variadas transformações, abarcando, por exemplo, técnicas
como a calcogravura e a água-forte, chegando, finalmente na litografia, momento de maior
revolução nas técnicas de reprodução. Este método, surgido no final do século XVIII, foi uma
invenção de Alois Senefelder, ator e escritor radicado em Munique, que buscava imprimir seus
materiais, mas sempre encontrava dificuldade por conta dos editores do período, que se
recusavam a executar o trabalho, sobretudo pelas dificuldades ainda encontradas no período.
De acordo com o pressuposto levantado por Walter Benjamin (1985: 165-196), em sua
essência, sempre foi possível reproduzir a obra de arte, por diversas razões, sendo da sua
natureza o diálogo entre o autor e seu público. Pode-se então afirmar que “foi a imprensa a

11

Termo do francês arcaico para definir as regiões suburbanas.
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criadora de uma sistematização formal de réplicas como nenhum outro modelo anteriormente
criado” (RESENDE, 2017). Anterior à invenção de Gutemberg, no século XV a xilografia foi
a responsável pela produção de desenhos em simulacro. As inúmeras cópias idênticas expostas
aos atentos olhos de um público ainda em construção já prenunciavam o que aconteceria quatro
séculos depois com a industrialização do processo de reprodução, que revolucionaria a cultura
visual para sempre, algo que acarretaria em inúmeras consequências na sociedade
(BAUDRILLARD, 1995: 55).
A crescente circulação de imagens permitida pelos avanços tecnológicos e pelas novas
formas de organização da produção industrial contribuíram para uma maior popularidade de
uma imprensa que se diversificava, definindo grupos de consumidores cada vez mais letrados.
As imagens que se difundiram nos lares das classes médias em muito serviram de modelo,
enriquecendo o imaginário coletivo. Indivíduos de tendências diversas – republicanos,
socialistas, todos os tipos de liberais – perceberam tanto na gravura quanto na imprensa, meios
de instrução e de melhoramento do gosto e da moral das classes populares (KAENEL, 2005:
95).
Benjamin (1955: 3) alega que graças à litografia “a técnica de reprodução registra um
avanço decisivo”, onde se “conferiu, pela primeira vez, às artes gráficas a possibilidade de
colocar no mercado os seus produtos, não apenas os produzidos em massa (como anteriormente)
mas ainda sob formas todos os dias diferentes”. Embora a invenção do daguerreotipo tenha
superado a litografia alguns anos depois, vale ressaltar que ainda assim a litografia seguia tendo
seu o espaço, sobretudo pelo alto custo da reprodução fotográfica. Esta ia pouco a pouco se
popularizando e se aprimorando com métodos cada vez mais rentáveis que tomavam
gradualmente o espaço das litogravuras, que persistiam em periódicos justamente pelo seu
baixo custo e facilidade de manejo e reprodução em escala.
Ao longo do século XIX, a imprensa ilustrada europeia se organizava ao perceber que a
imagem fazia com o que o produto impresso fosse mais receptivo, sobretudo aos menos
letrados. Este fenômeno ocorreria de forma mais lenta no Brasil, como será explicado a seguir.
Luiz Marcelo Resende (2017) esclarece que a “imagem combinada ao texto contribuiu para
novas formas de leitura”, sendo o encontro entre o texto e a imagem na narrativa observado
como uma linguagem amplamente instigadora da crescente indústria cultural. Ele complementa
que “esses encontros tecnológicos aproximaram métiers, criaram novas profissões e
remodelaram a indústria gráfica”. Outro aspecto que deve ser considerado como fator
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importante na difusão das imagens da época é o aprimoramento nos transportes e,
consequentemente, nos sistemas de entrega, algo que culminou em um maior raio de alcance
dessas gravuras em um espaço de tempo mais curto, circulando também pela imprensa,
sobretudo a partir da segunda metade do século.
Sobre a recepção dos periódicos, Marco Morel e Mariana Monteiro de Barros (2003:
38-39) tem uma visão direcionada ao público de 1820-1830 que pode ser tomada como um
exemplo para os leitores da década de 1870, dadas as devidas proporções. Eles dispõem os
leitores entre ativos e passivos. Os primeiros são aqueles cujo alguns periódicos priorizam o
diálogo, visto pelos autores como “os membros da República das Letras”, o qual almejavam
interagir com os grupos dirigentes, ansiando pela consolidação dos grupos letrados, formando
assim um grupo privilegiado no qual aproximasse as elites culturais das dominantes.
Já o público observado como passivo, não era necessariamente ausente dos movimentos
sociais e políticos. Muito pelo contrário, estavam apenas fora desta elite letrada e dos grupos
de poder, sendo uma classe muito mais idealizada, considerada rude, pobre, iletrada e sem
instrução. Ou seja, eram vistos pelos letrados como o alvo dos esforços culturais de uma elite
que não queria escrever apenas para os seus pares, buscando aumentar a “República das Letras”
(MOREL e BARROS, 2003: 40).
Morel e Barros (2003: 41) concluem que os homens de letras do período acreditavam
ser representantes imbuídos a executar uma missão pedagógica civilizadora, incorporando à
sociedade as camadas menos abastadas, vistas com maus olhos pela elite no geral. Desejavam
alguns destes homens transformá-los em “elementos úteis e integrados, por meio da educação
e da cultura, do trabalho e a um determinado grau de cidadania”. A pobreza e a ausência do
mínimo de instrução eram as características marcantes deste público, tido como passivo e
necessitado das Luzes dos homens esclarecidos.
A esta passividade analisada acima, pode-se perceber mais um motivo para a expansão
das imagens, sendo esta também uma linguagem ainda em definição, porém muito mais simples
do que o processo de alfabetização, ainda uma questão problemática no Brasil. Para se ter um
panorama do caos do período, a taxa de analfabetismo, em 1820, alcançava 2/3 dos brasileiros,
ou seja, cerca de 64,9% da população acima de quinze anos não sabia ler (FERRARO, 2003:
195-207). Os números de analfabetismo levantados nos censos, que vão de 1872 a 189012,

12

Nessas ocasiões não foram especificas idades para o levantamento do analfabetismo.
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giravam em torno de 82,5% (FERRARO, 2012: 33), um dado alarmante do período. Atribui-se
que este aumento ocorreu por conta da inclusão da população escrava pela primeira vez nas
estatísticas censitárias.
Um aspecto que deve ser brevemente abordado aqui são os diferentes tipos de
comunicação presentes no período. Segundo Oliver Burke (2004), o costume de ler em voz alta
para a toda família era bastante corriqueiro no século XIX, sobretudo em regiões que o
analfabetismo era alto, “sendo lidos em voz alta nas villées, ocasião em que os vizinhos se
encontravam para passar parte da noite trabalhando ou ouvindo esses textos”. Além desta forma
de comunicação, Burke também trata a tradição oral advinda destas leituras e da transmissão
delas aos outros como uma espécie de “comunicação multimídia”. Nela, aborda que os textos
lidos nestas reuniões comuns à época eram levados a um público maior por meio das interações
sociais, aumentando o alcance da notícia e até mesmo do que se tratavam as ilustrações. Ele
também acredita que esta é uma das possíveis explicações para a grande popularidade dos
periódicos ilustrados, sobretudo no último quarto do século XIX.
Com o surgimento do daguerreotipo, as artes visuais tiveram um grande impacto, que
causou mudanças na produção de imagens, nas técnicas e na divisão do trabalho das gravuras,
trazendo uma série de inovações, mesmo antes dela se tornar mais acessível, algo que só
aconteceria com frequência no século XX. Kaenel (2005: 103) argumenta que a partir de 1870
diversos artistas se utilizaram da fotografia, embora esta ainda não substituísse as outras
técnicas. Além disso, ele alega que diversos artistas se incomodaram com a invenção, tida como
uma ameaça a criação, devido a sua representação objetiva. De toda forma, ela foi uma
ferramenta essencial para a produção de imagens nas últimas décadas do século XIX, algo
observável nas pinturas realistas e na aplicação da fotolitografia, descoberta por LouisAlphonse Poitevin em 1855, servindo de modelo aos gravuristas. A fotografia auxiliava a
normatização do sentido da visão, trazendo, por exemplo, imagens de cenas do além-mar ou de
conflitos distantes como a guerra do Paraguai, assemelhando-se o seu papel ao que alguns
enviados de guerra e artistas faziam, embora a objetividade do método fosse distinta.
Resende (2017) defende que o papel informativo das pinturas realistas teve na época
uma grande receptividade popular, mesmo após a introdução das fotografias nas publicações,
aparecendo pela primeira vez em 1880, feita pelo método fotomecânico no jornal nova-iorquino
Daily Herald (MOREL e BARROS, 2003: 73). Embora fosse criticada a ausência de qualidade
na imagem, que não tinha muito contraste e era sem definição precisa dos meios-tons, ela
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conseguiria substituir aos poucos a xilografia e a litografia. A produção destas imagens cumpria
funções ao ser traduzida de telas e afrescos para a imprensa, ganhando notoriedade, sobretudo
ao ultrapassar as fronteiras da nação, indo muitas vezes além-mar. O que se percebia, afinal,
era que a imprensa periódica veiculava o “realismo burguês”, que servia a sociedade com seu
dinamismo e constante renovação. Ele conclui que “a pintura figurativa contribuiu com a
industrialização, ampliando os mercados consumidores e inserindo as sociedades num contexto
da cultura de massas”, sendo esta mesma perspectiva observável no mercado das gravuras e na
imprensa.

O INÍCIO DA IMPRENSA E DA LITOGRAFIA NO BRASIL E A INFLUÊNCIA
FRANCESA
O marco que considera o início oficial do primeiro prelo no Brasil é a chegada da
chegada da nau Medusa em janeiro de 1808, no Rio de Janeiro. O navio chegava pouco antes
da Família Real, trazendo de Lisboa dois prelos e vinte e oito fontes de tipos, material necessário
para se constituir a Impressão Régia, órgão oficial do império. Porém, há de se ressaltar que já
existiam no país alguns abridores desde o século XVII e que periódicos, imagens e livros de
outros países já circulavam aqui, a grande maioria ilegalmente.
Neste período inicial, de 1808 até 1820 – sendo idealizada e gradualmente instaurada a
liberdade de imprensa graças a Revolução do Porto, algo que veremos a seguir – a impressão e
circulação de periódicos e gravuras ainda era proibida em terras portuguesas além-mar. O autor
Carlos Roberto da Costa acredita que essa censura é fruto de um ideário católico presente desde
o século XVI, com a Santa Inquisição, que atingia seus domínios e já censurava livros em 1539.
A Corte via na difusão da leitura um poder subversivo, controlando até mesmo que se escrevia
sobre o Brasil, com receio de qualquer ação autonomista que pudesse ameaçar os seus poderes
na então colônia (COSTA, 2007: 41-42).
Com a instauração da Impressão Régia a partir de um decreto de 13 de maio de 1808 na
futura capital da Corte (CABRAL, 1881: 6), o Rio de Janeiro, a produção nacional começava a
dar seus lentos passos, tendo auxílio dos abridores já residentes e dos que vieram na comitiva
portuguesa, que eram escassos. Começava então praticamente da estaca zero toda a produção,
culminando posteriormente na consolidação das primeiras oficinas, mesmo com a escassez de
recursos e materiais e a baixa mão de obra. O cenário, mesmo que bem pessimista, iria mudar
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ao longo do século XIX, sobretudo com a abertura dos portos e a entrada de novas ferramentas,
materiais, periódicos e artistas estrangeiros (LEE e ARNONE, 2017: 15).
Inicialmente, a produção nacional orientava-se muito mais para o mercado externo.
Segundo Renata Santos (2008: 29), as produções eram voltadas para os “relatos de expedições
científicas, pinturas, desenhos ou gravuras”, sendo seu destino principal “(...) a publicação e
circulação na Europa, registros que tinham por objetivo oferecer alguma interpretação possível
desse Novo Mundo tão pitoresco e exótico para os olhares de fora”.
Rogéria de Ipanema (2007: 66) enfatiza que a figura do conde da Barca foi de suma
importância nos primeiros anos da Corte no Rio de Janeiro, onde ele auxiliou no
“estabelecimento e afirmação do universo da impressão, das questões bibliográficas às imagens
oficiais e do ensino artístico”, bem como na fixação do poder político que gerou uma série de
transformações no início do governo português nos trópicos. Segundo a autora,

A instituição e fixação da gravura no Brasil dependeram do Estado que tornou
livre o ofício tipográfico, a constituição dos mecanismos para a imprensa no
país, como também a partir dele, os processos técnicos da gravura: a
xilografia, a calcografia e a litografia. Neste conjunto de ações, evidencia-se
em Antônio de Araújo e Azevedo, o conde da Barca, três direções
fundamentais, promovidas pelo ministro, para as questões materiais da
reprodutibilidade da letra e imagem, do valor artístico da categoria da gravura
e um pavimento do conhecimento através da estampa. (IPANEMA, 2007: 7)

Os primeiros prelos de maior relevância surgidos no Brasil foram usados estritamente
para assuntos do Estado em “cerimônias públicas, comemorações oficiais, cartas geográficas,
leis e retratos de personalidades” (LEE e ARNONE, 2017: 7), que serviam para demarcar o
domínio da ex-colônia o qual necessitava estabelecer-se tanto geograficamente quanto
conceitualmente, tendo de reorganizar a emergente nação e suas relações.
Além do papel oficial, a Impressão Régia começava a imprimir alguns “almanaques,
obras literárias e científicas” (IPANEMA, 2007: 68) e também colocava a partir do dia 10 de
setembro de 1808 a Gazeta do Rio de Janeiro em circulação, perdurando até o último dia de
1822. Neste período, as gravuras ainda não tinham espaço no cotidiano, furtando-se
inicialmente na produção de pequenas estampas e algumas gravuras na Imprensa Régia, no
Arquivo Militar, na Real Fábrica de Cartas de Jogar e na Fábrica de Chitas.
A Gazeta do Rio de Janeiro não era um periódico ilustrado, tendo como únicas exceções
a apresentação de duas xilogravuras de “esquemas de batalhas publicadas em 28 de agosto de
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1809 e 13 de setembro de 1810, e realizados (...) por Braz Sinibaldi, talvez o primeiro xilógrafo
profissional do Brasil, chegado em data desconhecida” (IPANEMA, 2007: 67).
Problemas como falta de materiais, profissionais e instrumentos não eram os únicos
aspectos limitadores da produção. A escassez de recursos financeiros também era um problema
latente. Com isso, em 1811, a Impressão Régia anexou a Real Fábrica de Cartas de Jogar,
justamente para buscar maiores lucros e superar a falta de recursos, algo que não teve o sucesso
esperado, repetindo a história das origens da impressão antes de Gutenberg, onde as impressões
de cartas eram muito mais rentáveis.
Jeffrey D. Needell (1993: 175) comenta que após a queda de Napoleão Bonaparte,
iniciou-se a migração de artistas franceses para o Brasil, que por conta do fracasso napoleônico
estavam sem trabalhos. A esse grupo de artistas e técnicos contratados no ano de 1816, dava-se
o nome de Missão Artística Francesa, que teve como principal tarefa a atualização dos gostos
e das técnicas no novo império português, agora em terras americanas.
O grupo trazia um ponto de vista de arte e de organização espacial que “correspondia à
Europa da razão burguesa, contemporânea da Revolução Industrial e da liberação do trabalho”
(SANTOS, 2007: 36). Essa forte ligação brasileira aos modelos franceses que determinavam o
que era entendido como o bom gosto na época é explicada pela maneira como a monarquia
francesa deu total apoio para às artes e os artistas desde o século XVII, tornando o gosto estético
um componente essencial para a sua representação entre seu povo e o mundo, tornando a arte
francesa uma referência mundial.
A partir de 1816, finalmente o império começava um projeto em que buscava se impor
ante o mundo como uma nação dita civilizada. A Missão, vinda com o objetivo de fundar uma
Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, trouxe importantes personagens como Joachim
Lebreton, que chefiava a Missão; Nicolas-Antoine Taunay, pintor de paisagem; Auguste-Marie
Taunay, escritor; Jean-Baptiste Debret, pintor histórico; Grandjean de Montigny, arquiteto; e
Charles Simon Pradier, gravador. Posteriormente, juntaram-se ao grupo os irmãos Marc e
Zéphyryn Ferrez, sendo ambos escultores e gravadores.
Segundo Debret (1965), um dos membros mais conhecidos da Missão, primo do
emblemático pintor Davi, “(Napoleão) Bonaparte não instaurou no governo português o seu
poder político, mas a arte do seu poder, que neste momento, determinava uma relação social
simbolizada nas representações formais das ornamentações no espaço público”.
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É possível perceber isto por meio da influência artística francesa em toda a história
brasileira, enfatizando-se aqui o exemplo da pintura histórica, gênero largamente explorado
pelos franceses para exaltarem os feitos das guerras napoleônicas.
Com isso, a Missão e seus componentes tiveram por objetivo a construção do cenário
artístico que, curiosamente, incluía alguns gravadores, mostrando a preocupação da Corte com
estes aspectos tidos como civilizadores e revolucionários na Europa, mesmo com a censura
ainda persistindo. Todavia, Pradier, renomado gravador do período que detinha os títulos de
“Gravador d’el Rey” e de “Pensionário de S. M. Fma e Socio da R. A. de Bellas Artes do Rio
de Janeiro”, regressou à Paris, em 1818, por alegar não ter materiais ou até mesmo acesso às
oficinas de gravura no Brasil. Isso pode estar relacionado à resistência dos artistas portugueses
radicados aqui em aceitarem as premissas da arte francesa. Para Marianne Farah Arnone (2017:
65) o artista “teria se desanimado com o cenário em que se encontrava a gravura no Rio de
Janeiro, onde não era percebida como arte, não contava com cursos de formação e estava
afastada dos principais concursos e premiações. Ela completa mostrando que “nessa época, as
atividades gráficas estavam muito mais voltadas às suas aplicações na indústria, sobretudo à
ilustração de livros e periódicos.
Nota-se que, mesmo com o sucesso da Missão, a gravura ainda seguia sendo vista como
arte menor, algo refletido na Academia Imperial de Belas Artes, instituição que pouco se
dedicava ou dava espaço para os gravuristas do período, até mesmo posteriormente em suas
exposições, dando um espaço muito limitado. Na França e em boa parte da Europa, ao contrário
do que se via no cenário brasileiro, as gravuras eram consideradas como uma forma artística e
também como forma de difundir e consagrar nos anais da História o nome de variados pintores.
O exemplo francês de Adolphe Goupil serve para ilustrar a importância dada às gravuras
de repetição. Na primeira metade do século XIX, Goupil agia como editor e administrador de
uma casa especializada na comercialização de gravuras de reprodução, recrutando burilistas
para produzir e vender obras que obtinham sucesso na época. A partir de 1846, ele e seus
colegas Ernest Gambart e Alfred Cadart vão além, vendendo tanto gravuras como réplicas de
pinturas produzidas pelos próprios artistas criadores. Paul Delaroche e outros artistas também
faziam repetidas vezes a mesma obra, ou pediam seus alunos para reproduzi-las, com o intuito
de aprimorar a criação e ensiná-los, sendo a reprodução preferida pela crítica em alguns casos.
Segundo Stéphane Pacoud (2015: 97), “a prática dessas réplicas e repetições, que parece
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característica da primeira metade do século, não suscita qualquer relutância do público e crítica
que aceita muito voluntariamente”.
Em 1850, Delaroche expõe na Royal Academy em Londres, uma reprodução de uma
obra sua feita por seu aluno Charles Jalabert, mas retocada por ele. Os críticos do período logo
identificam não se tratar da obra original, justamente por já a conhecerem por intermédio das
gravuras. Ele e Horace Vernet aproveitam dessas novas potencialidades para criar novas
estratégias de circulação de suas obras, que circulam por todo o continente e chegam a
atravessar os mares (BANN e PACCOUD, 2014: 97).
A importância dada a reprodução tem sido estudada no caso particular de Delaroche.
Em uma carta de seu amigo Robert Fleury para Goupil, ele aborda que:

esta preocupação era constante (para Delaroche), pode-se dizer quase aguda.
Sua mente naturalmente dolorosa tinha a ansiedade do futuro pelo menos tanto
quanto a do presente. Ele entendeu que o futuro de um pintor só vai para a
multidão por meio da difusão por gravura, e que a multidão hoje é posteridade
amanhã. Por fim, ele sentiu que a gravura era o único meio de garantir sua
glória contra o desaparecimento de suas obras, a aniquilação pelo fogo ou
simplesmente a aquisição por amadores cujas galerias são necessariamente
fechadas ao público. Muitas vezes ele repetiu a respeito que ele queria, através
da gravura, levantar, durante sua vida, um monumento a sua memória. (BANN
e PACCOUD, 2014: 100)

Percebe-se no pensamento de Delaroche um desejo de ver suas obras na posteridade,
sendo difundidas pelo mundo todo, sendo esta a maior glória que um artista poderia alcançar,
vendo suas imagens circularem juntamente de seu nome.
Como dito anteriormente, a questão do plágio é ignorada. Tanto é que na própria
academia francesa e posteriormente no ensino brasileiro, a repetição de obras de arte é utilizada
como técnica de aprendizado e aperfeiçoamento dos alunos. Não obstante, essa reprodução de
pinturas e gravuras fez circular obras por toda a Europa, agitando o constante mercado
consumidor de arte. Poucos intelectuais e críticos contestam este fenômeno da reprodução, tão
necessário para se fazer difundir o gênero histórico, porém em alguns casos os colecionadores
perdiam o interesse da reprodução em excesso de algumas obras. Faz-se necessária a distinção
contemporânea entre réplica e reprodução para a questão ser melhor entendida: “a réplica é a
reprodução fiel de uma obra, mais frequentemente executada por um aluno do mestre e
simplesmente retocada por ele, geralmente de tamanho reduzido, enquanto a repetição inclui
variações para o original” (BANN e PACCOUD, 204: 97).
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No Brasil, o cenário do colecionismo mesmo após a abertura da imprensa em 1821 era
bem distinto do aristocrático mundo europeu. Aqui, além da dificuldade de se encontrar
materiais de qualidade e mesmo com a crescente criação de oficinas litográficas e ateliês, as
reproduções e pinturas ainda tinham um longo caminho para se consolidar, sobretudo em meio
a uma população iletrada, algo que limitava ainda mais o interesse por parte da população,
circulando apenas entre as classes mais altas.
Por meio do Arquivo Militar, a litografia no Brasil começou a tomar novas formas com
a chegada do suíço Johann Jacob Steinmann em 1825. Ele trazia consigo a qualidade no
processo litográfico advinda de Paris, prontamente importada pelo Arquivo, que buscava
atualizar cartas geográficas e outras produções relevantes que agora obtinham a propriedade de
um profissional competente. Mesmo com a abertura do cadastro oficial dos estabelecimentos
de impressão em 1831, verificavam-se alguns estabelecimentos particulares no ano de 1826,
sendo o caso mais conhecido o de Louis Alexis Boulanger (IPANEMA, 1995: 579-581), dono
do primeiro ateliê litográfico da corte, juntamente de Risso. Em sua produção, estavam
presentes impressos comerciais e imagens de cunho oficial, confeccionando em 1829 uma
estampa que remetia a visita do imperador à sua oficina (SANTOS, 2008: 82).
Renata Santos (2008: 82-84) explica que, no período das Regências (1831-1840), a
produção de gravuras, mesmo diferente dos aspectos observados no período joanino, seguia
sendo muito vertical, sendo estimulada pelo estado e desenvolvida para um tipo de consumo
específico: atendendo tanto a elite ilustrada quanto formando a imagem pública de figuras
políticas e reforçando o poder imperial por meio da propagação de eventos oficiais. Entre
impressos comerciais sem nenhum conteúdo crítico e as imagens oficiais, surge então o espaço
para as gravuras sobre o cotidiano. Em outros casos, a demanda era invertida, trazendo a
perspectiva dos populares em relação aos fatos ocorridos que dominavam a esfera pública.
Retornando ao exemplo francês, torna-se necessário se destacar a criação do gênero
caricaturesco na imprensa em 1830, cujo a chegada ao Brasil ocorreu graças à Manuel de Araújo
Porto Alegre, criador do periódico Lanterna Mágica (1844-1845), transformando por completo
toda a produção da imprensa brasileira, que firmava a sua identidade visual. Outros periódicos
como a Semana Illustrada, de Henrique Fleiüss, perduraram por 16 anos no cenário carioca,
indo de 1860 a 1876, mesmo ano em que surgem o Fígaro (1876-1878) e a Revista Illustrada
(1876-1898), sendo estes alguns títulos de sucesso no Rio de Janeiro do século XIX.
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A CONSOLIDAÇÃO DA IMPRENSA E DAS OFICINAS LITOGRÁFICAS NO
SEGUNDO REINADO
Se inicialmente a imprensa era limitada aos papéis oficiais do Estado, com o Segundo
Reinado ela tomava uma nova forma. Sendo a liberdade de imprensa um direito assegurado,
onde até mesmo D. Pedro II era constantemente criticado, começava então o cenário a se tornar
ainda mais propício. Isso era perceptível ao se observar a circulação cada vez maior de
periódicos e, consequentemente das gravuras, sobretudo com o estabelecimento de oficinas
litográficas. Elas auxiliavam a revolucionar a forma com a qual eram feitas as reproduções em
larga escala, diferenciando-se do buril e da xilografia na forma de produção mais ágil e em seus
traços mais detalhados e precisos.
Graças ao novo método, o cenário contou com algumas mudanças: inicialmente,
colocou o artista à frente da reprodução, interrompendo uma espécie de ciclo de “informações
de segunda mão” (IVINS JR, 1976: 211), ou seja, agindo um pouco diferente da gravura de
tradução feita por um outro artista sobre determinada obra. Além disso, trouxe versatilidade e
rapidez na produção e reprodução, ampliando ainda mais as possibilidades de representação,
bem como no aumento da tiragem, observado por conta da resistência da matriz litográfica, a
pedra calcária diante das chapas metálicas (SANTOS, 2008: 51).
Walter Benjamin (1985: 211) analisa que a litografia trouxe um progresso decisivo na
questão da reprodutibilidade técnica, sendo um processo muito mais fiel, que “confiava o
desenho à pedra ao invés de entalhá-lo na madeira ou de gravá-lo no metal”, algo que permitia
“pela primeira vez à arte gráfica entregar ao comércio reproduções em série, como ainda
reproduzir diariamente novas obras”. O desenho podia então “ilustrar ocorrências cotidianas,
tornando-se íntimo colaborador da imprensa”.
E isso fica cada vez mais perceptível na ilustração da imprensa por meio de charges,
caricaturas e gravuras de tradução, que traziam novos contornos para a percepção do povo
brasileiro. No caso da Guerra do Paraguai, colocava no papel representações feitas sobre os
relatos do conflito para informar toda a população, sendo considerada como uma das principais
ferramentas para a criação da fotorreportagem, algo tão comum contemporaneamente.
Contudo, não ilustrava apenas o teatro de guerra, mas também trazia cenas e críticas à
uma infinidade de questões cotidianas. A jocosidade presente nos jornais e seus personagens,
que serviam de pseudônimo para os editores e outros funcionários, em diversas vezes se tornou
um ambiente de conflito por meio dos desenhos, mostrando um cenário cada vez mais próspero.
Anais do II Encontro Interno de História da Universidade Federal de Juiz de Fora. 30 anos da
Constituição Federal e os rumos da democracia no Brasil. Organização: Paulo Henrique Silveira Damião.
Juiz de Fora, 2018, 174p.
ISSN: XXXXXXX

60

Contudo, o país seguia com problemas como o analfabetismo, algo que limitava parcialmente
a circulação da imprensa. Neste caso, a gravura ainda era uma linguagem mais universalizada,
sobretudo por não demandar tanta instrução quanto a alfabetização requeria, bastando um olhar
atento ou uma simples explicação oral que contextualizasse a cena, mesmo que a leitura dos
textos complementares trouxesse maiores informações elucidativas sobre os personagens
tratados e a temática abordada. Portanto, por meio da arte e da imprensa criava-se no Brasil
uma identidade visual jamais vista.
Isso vinha ocorrendo de forma gradual desde que Steinmann “extrapolou os limites
estabelecidos pelo contrato com o Estado e se projetou como artesão independente, a produção
dos litógrafos foi rapidamente absorvida pela sociedade” (SANTOS, 2008: 79). A partir do
período das Regências, os gravadores se firmavam no cenário como agentes sociais, saindo do
âmbito estatal e criando uma produção privada e comercial.
Segundo Santos (2008: 103-104), ao se diferenciar o público e o privado, ao abordar as
representações, deve-se levar em conta as singularidades das imagens gravadas, tendo cada
técnica um tipo de apropriação, política ou social. Ela compara a pintura e a gravura, mostrando
que:

a pintura, por seu caráter único e valorização como obra de arte, foi usada
como elemento de distinção e prestígio pela elite. Já a gravura, por sua
capacidade de multiplicação da imagem, serviu como ferramenta útil ao
Estado, não só no Brasil, mas também na Europa: como já dizia o velho
Borges de Barros, “mais proveita falar aos olhos do que aos ouvidos”.
Estávamos no rumo certo para integrar a “civilização da imagem”.

Não obstante, a partir do Segundo Reinado o consumo de imagens se torna ainda mais
amplo, democratizando-se um pouco mais além das fronteiras da elite ilustrada, no entanto,
ainda estava distante da realidade de uma considerável parcela de habitantes, que tinham uma
espécie de acesso indireto e limitado a essas imagens. Porém, Antônio Luiz Gagnin aborda que
todo o fascínio pela imagem e a necessidade cada vez maior de se estar próximo dos fatos,
temporalmente e espacialmente, ocorria cada vez mais por conta da democratização das
imagens. Ele afirma que “todos passaram a ler imagens. Todas as semanas. Por 500 réis apenas,
o preço de um almoço (...). Todos, até os menos letrados ou de menor poder aquisitivo, podiam
agora ter acesso ao mundo através do mundo encantado das imagens” (GAMA, 2005: 13).
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A afirmação de Gagnin se contrasta com o que diz André Toral (2001: 63), que alega
que os jornais ilustrados do período não eram baratos, mesmo com o seu número de páginas
reduzido. Um exemplo dado por ele é o valor d’O Cabrião, que custava 500 réis, sendo
considerado um dos mais caros em São Paulo. Na realidade carioca, o periódico A Vida
Fluminense custava inicialmente o mesmo preço, subindo na década de 1870 para 1$000.
Conclui-se que tais impressos não eram tão baratos ou circulavam diretamente entre as a
população. No caso dos suplementos, os valores circulavam em torno de 1$000 a 1$500 réis,
sobretudo pelo custo da imagem impressa.
Compreendendo-se que mesmo com a circulação ainda limitada de gravuras e
periódicos na época, a consolidação de um projeto pedagógico de nação tomava cada vez mais
os contornos desejados, mesmo que de forma vertical, sendo dirigida basicamente do topo da
pirâmide social, persistindo até hoje as representações do período imperial no imaginário
brasileiro em obras como, por exemplo, a Primeira Missa no Brasil13, de Victor Meirelles e
Independência ou Morte14, de Pedro Américo, presentes em livros didáticos, em citações da
arte brasileira ao redor do globo, etc..
Portanto, essa elite acabou acatando a gravura e a imprensa como técnicas extremamente
úteis, possibilitando reproduções que amplificavam paulatinamente o acesso à outras parcelas
da população, tendo sua importância exatamente nesse ponto. Renata Santos (2008: 109)
acredita que a gravura esteve sempre relacionada à cópia e a reprodução em escala, não sendo
dotada de nenhuma aura, corroborando com o pensamento de Walter Benjamin, que
caracterizava as imagens como únicas. Ela ainda complementa que:
A necessidade de classificar uma produção como “arte” surgiu na Europa a
partir do Renascimento, tomando força a partir do século XVIII, quando a
função estética das imagens, pelo menos no círculo das elites, passou a
desvalorizar suas outras funções. A história da arte chegou a cunhar os termos
“gravura de reprodução” e “gravura original” para distinguir o que seria uma
gravura merecedora de valor artístico, o caso da “original”, daquela que seria
mera cópia de um outro trabalho, como forma de agregar valor ao que não é
único.

13

Victor Meirelles, 1860. Óleo sobre tela, 268 cm 356 cm. Museu Nacional de Belas Artes, Rio de Janeiro.
Pedro Américo, 1888. Óleo sobre tela. Museu do Ipiranga, São Paulo. A obra também é conhecida como “O
Grito do Ipiranga”, sendo o nome acima o original.
14
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O autor norte-americano Willian Ivins Jr. (1975), em sua obra intitulada Imagem
Impresa y Conocimiento, ressalta que essa busca pelo parâmetro de obra de arte acabou
obscurecendo a função das gravações. Ele coloca que o sentido da palavra “impresso” foi
perdido nos últimos anos, sobretudo pela aceleração dos processos que nos distancia dessa
realidade antecedente à reprodutibilidade fotomecânica, por onde as imagens eram
anteriormente transportadas por processos de impressão muito mais limitados para livros,
periódicos, etc.
Deve-se ressaltar a importância das gravuras de tradução, distanciando-se do
pensamento meramente desauratizador cunhado por Walter Benjamin, que vê a litografia
apenas como um método de reprodução industrializado, excluindo-se toda a técnica, tanto da
observação e da tradução, quanto da elaboração da matriz e a impressão (DUARTE, 1999: 2429). As gravuras são produtos socioculturais de seu tempo, sendo criadas conforme as
necessidades, tornando-se muito mais industrializada com o advento do daguerreotipo. O que
não se deve esperar é que apenas o artesanal seja considerado como arte.
Embora o objetivo deste trabalho não se furte a determinar se as gravuras devem ou não
ser consideradas como arte, existem aspectos que devem ser considerados. O caso da Rendição
de Uruguaiana, gravura baseada em óleo sobre tela de Pedro Américo é um exemplo
interessante de se analisar. Enquanto boa parte dos historiadores da arte e filósofos discutem o
que é ou não é arte, esta gravura de tradução consegue transcender e fazer resistir ao tempo a
ideia representada pela obra original, que já não existe mais devido à sua destruição. Perante
este e tantos outros infortúnios, vale ressaltar que muitas obras resistiram à patina do tempo ou
às ações do homem graças aos gravadores e suas traduções, algo pouco levado em consideração
em boa parte do debate, que exclui o fato de que a memória visual se constituiu também por
meio destas representações, independendo de qualidade técnica, tamanho ou coloração. Além
disso, vale ressaltar a importância da iconografia do período, sendo boa parte preservada por
diversos acervos no país, configurando-as como fontes essenciais para se entender inúmeras
questões do período.
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A Representação de A Noite No Museu Mariano Procópio: a alegoria de
Oscar pereira da Silva
Paula Nathaiane de Jesus da Silva15
RESUMO:
Este artigo tem por objetivo demonstrar as possibilidades de pesquisa acerca da pintura
alegórica, intitulada A Noite, executada pelo artista brasileiro, Oscar Pereira da Silva,
localizada no Museu Mariano Procópio.A obra, executada no ano de 1927, tempo em que a
modernidade das artes buscava se firmar no Brasil, fazendo críticas a arte tida até o momento
como “acadêmica” nos chama atenção, pelo fato do artista ter executado uma obra com esta
temática em um momento tão incomum para o mesmo.
PALAVRAS-CHAVE: arte brasileira, Oscar Pereira da Silva, Alegoria, A Noite,
Neoclássico, pintura.
ABSTRACT:
This article aims to demonstrate how it is possible to search for allegorical painting, titled A
Noite, from a Brazilian artist, Oscar Pereira da Silva, the location in the Mariano Procópio
Museum. modernity of the arts seek to establish themselves in Brazil, criticizing art at the
moment as "academic" calls us attention, because the artist has done a work with this theme at
such an unusual time for the same.
KEYWORDS: Brazilian art, Oscar Pereira da Silva, Allegory, The Night, Neoclassical,
painting.
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Nosso objeto de estudo, A Noite, faz parte do acervo do Museu Mariano Procópio,
localizado na cidade de Juiz de Fora- MG, Brasil. (FERRAZ, 2016: 48) nos relata que o acervo
do museu foi formado a partir de coleções privadas de duas famílias: a Ferreira Lage e a
Cavalcanti, tendo como seu fundador Alfredo Ferreira Lage que, homenageia o pai, Mariano
Procópio, dando-lhe seu nome ao museu.
Além de pinturas, o acervo conta com medalhas, indumentárias, armas, móveis,
esculturas, porcelanas, animais empalhados, porcelanas, cristais, entre outros, contabilizando
mais de 13.000 objetos. O acervo foi acrescido posteriormente pelas doações da Viscondessa
de Cavalcanti, aquisições feita pelo Alfredo e doações de Bernadelli, segundo (VALE, 2011:
52).
Além do nosso objeto de pesquisa, o acervo conta com mais obras16 de temática
alegórica, no qual possui vários estudos do artista Henrique Bernadelli, a obra de Horácio Hora,
intitulada Folhas de Outono, obras de Hippolito Caron, denominadas Musica e a outra Teatro,
além de contar várias esculturas abordando esta temática.
Assim, nosso objeto de pesquisa, A Noite, passa a fazer parte do acervo de Alfredo no
ano de 1937, fato este que nos é questionável. No documento17 aponta que em nota do Jornal
do Commercio do Rio de Janeiro, do dia 11 de setembro de 1937, Alfredo teria comprado esta
obra. Porém, ao verificarmos, este dado, não é mencionado no mesmo.Este fato nos chama a
atenção e nos faz questionar a data correta que a obra passa a fazer parte do acervo do museu,
temos algumas hipóteses com relação á este fato, mas que não trataremos aqui no momento,
pois, nosso objetivo é outro.Tocaremos no assunto em uma outra oportunidade.
A obra fora executada pelo artista paulista que, embora seja considerado assim, nasceu
em São Fidélis no Rio de Janeiro, no dia 20 de maio de 1865.Oscar teve sua formação artística
na Academia Imperial de Belas Artes no Rio de Janeiro, estudando com os grandes mestres da
época, como Zeferino da Costa, Victor Meirelles e Chaves Pinheiro.Foi o último artista a ganhar
o prêmio de viagem e foi estudar na França, frequentando os ateliers de Gêróme e Bonnat.

16

Pode-se ver estas obras no próprio site do Museu Mariano Procópio:
http://mapro.inwebonline.net/resultado.aspx acesso em: 16/05/2018.
17
Ficha catalográfica da obra presente no acervo do Museu Mariano Procópio.
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Figura 1-SILVA,Oscar Pereira da Silva.Auto-retrato.1936,óleo sobre madeira,28 x 20 cm

Quando termina seus estudos no exterior, volta para o Brasil e faz uma grande
exposição, tendo 33 quadros a mostra. Durante sua estadia na França, Oscar se casa com uma
francesa, Julie Saphores e teve três filhas: Helena, Margarida e Judith. Retornando assim para
o Brasil, fixa residência em São Paulo e lá fica até falacer no ano de 1939-por isto é considerado
um artista paulista.Oscar fora um artista que produzira muito em vida e, além de ser pintor, fora
professor, dando aulas particulares e no Ginasio do Estado por 30 anos e também no Liceu de
Artes e Ofícios.
Bom, agora que já foi apresentado muito brevemente um pouco sobre o museu que
abriga nosso objeto de estudo e o artista que executou a obra, trataremos de expor um pouco
sobre as possibilidades que até o momento temos apartir de algumas relações estabelecidas com
nosso objeto de pesquisa.
Em um primeiro momento de nossa pesquisa, pensamos na obra dentro do próprio
acervo em que a mesma faz parte.Já citamos que o museu possui mais alegorias e,
especialmente uma nos chama muito atenção, a obra de Horácio Hora-Folhas de Outono.As
duas obras apresentam pontos em comum, sendo da temática alegórica, nu feminino e que
versam sobre o mesmo tema: o tempo.
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Figura 2-SILVA.Oscar Pereira da Silva.A Noite.1927,óleo sobre tela,186 x 45 cm.Museu Mariano Procópio,Juiz de ForaBrasil.

Ao olharmos para A Noite, vemos uma figura feminina que flutua no céu escuro.Seu
braço esquerdo está dobrado, com a palma da mão que aponta para o céu, enquanto seu braço
direito está levemente erguido, e segura um grande ponto luminoso que nos sugere ser uma
estrela.Sua perna esquerda está dobrada, enquanro a direita está num leve movimento de
reclino, fazendo uma pequena curva, expresso pelas linhas de seu corpo que param ao encontar
seu braço direito.
Seu olhar é intimidador-ela olha para o observador.Sua face é sem expressão, não há
nem sequer um semi-sorrisso.Ela encara seriamente a quem a olha.Seus longos cabelos negros
são enfeitados com uma coroa de flores e seu corpo possui um planejamento na cor azul
marinho, o qual é trazido pelos Puttis, desde a parte superior da tela, perpassa pelo seu corpo,
tapando seu sexo e vai até a parte inferior da tela, trazendo um movimento para a obra.
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Figura 3-HORA,Horácio.Folhas de Outono.1886,óleo sobre tela,260 x 119,90 cm.Museu Mariano Procópio,Juiz de ForaBrasil.

Na obra de Horácio Hora, podemos perceber que este movimento do panejamento
descrito na A Noite, se repete nesta obra. Aqui, temos igualmente uma figura feminina, que está
pendurada em um galho de uma árvore, o qual faz com que algumas folhas se desprendam da
mesma. Diferentemente da A Noite, aqui o tecido é transparente, sendo até sedutor, o qual ao
mesmo tempo em que a cobre, a revela. Este tecido se mistura ao galho da árvore, o qual já não
temos mais a noção do que é um e outro e não nos é permitido vermos o tronco da
mesma.Apesar do tecido ser transparente, é possível vermos as dobras bem executadas pelo
artista e que de igual forma tampa o sexo desta figura, assim como A Noite.Seu olhar também
encara o observador e assim como a obra de Oscar, não apresenta uma expressão facial-está
séria. Assim, poderíamos executar nossa pesquisa pensando em uma relação que as duas obras
estabelecem, pelas semelhanças e também pelas diferenças que as mesmas apresentam,
sobretudo por fazerem parte do mesmo acervo.
Lima Júnior (2014: 249) elaborou um pequeno artigo no qual faz uma breve relação
entre as duas obras o qual chega a conclusão:
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Horácio Hora e Oscar Pereira da Silva estabeleceram um diálogo denso com
a história da arte,apropriando-se de obras do passado,bem como de
contemporâneas,transformando-as,relacionando-as,dando-lhes um novo
significado.A representação do período noturno e da estação do outono
ganharam novas interpretações pelos seus pincéis,que ora se aproximaram,ora
se afastaram da convecção pictórica,mas que mantiveram um elemento da
tradição: o corpo feminino nu,idealizado,deslocado para um contexto
imaginado,igualmente como fizeram aqueles que lhes serviram de
modelo,seja em âmbito nacional, seja internacional.

Assim, através desta aproximação já explicitada, levantamos a hipótese de que Alfredo
talvez tivesse a intenção de criar uma coleção de alegorias que tratasse da temática do tempo.
Mas nossa possibilidade dentro do museu não acaba por aí.Em uma entrevista concedida á
Laudelino Freire18, que pergunta á Oscar quem foram os pintores que mais influenciaram em
sua carreira, o mesmo cita os nomes de Pedro Américo e Henrique Bernadelli.Este fato nos é
muito interessante, pois o Museu Mariano Procópio possui alguns estudos alegóricos do artista
Henrique Bernadelli.As temáticas são diversas e, poderíamos buscar uma relação composição
entre as pinturas.
Partindo para uma outra possibilidade, que também é expressa nesta entrevista, busca a
relação de Oscar Pereira da Silva com o artista Pedro Américo.Além de citar igualmente o
artista como influenciador, temos sua obra como um ponto forte de nossa pesquisa.Pedro
Américo tembém executou uma obra alegórica representando a noite.Ao olhar para as duas
obras(a de Oscar e Pedro Américo), vemos que as semelhanças são muitas.A obra de Pedro
Américo fora executada anteriormente a obra de Oscar e, pelo fato do mesmo o ter citado como
já mencionamos, levantamos a hipótese de que Oscar tenha olhado para a obra de seu
influenciador para executar a sua.

18

Pode-se ler o texto na integra em: JORGE, Fernando. Vidas de grandes pintores:(incluindo os principais
caricaturistas). São Paulo, Livraria Martins Editora, 1954, p.194.
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Figura 4-AMÉRICO,Pedro.A noite e os gênios do estudo e do amor.1883,óleo sobre tela,260 x 195 cm.Museu Nacional de
Belas Artes,Rio de Janeiro-Brasil.

A representação de Pedro Américo nos parece mais explícita, pois ela apresenta
elementos que sugerem ser a noite, devido a presença da coruja-que é um animal noturno e a
própria lua aparente atrás da figura feminina, diferentemente a da composição de Oscar, que
somente traz o planejamento escuro e as estrelas.O planejamento presente na obra de Pedro
Américo é negro, transparente é que assim como a de Oscar tampa o sexo e deixa os seios a
mostra. Além deste planejamento escuro, a composição de Pedro Américo apresenta um outro
tecido, este que é branco e passa, cobrindo a metade de seus seios e se extende para trás da
figura feminina, como se servisse de véu para seus longos cabelos escuros.Igualmente á obra
de Oscar, uma perna se apresenta dobrada enquanto a outra está reclinada, flutuando no céu.
Seus braços estão erguidos, no qual em uma das mão também segura um ponto luminoso, o que
nos sugere também ser uma estrela e na outra mão, segura uma bandeja, cheia de estrelas.Ao
olhar para este movimento, temos a imprensão que a mesma está tirando as estrelas de sua
bandeja e colocando no céu.
Esta figura feminina diferentemente de Oscar, que não nos apresenta quem são os Puttis,
Pedro Américo deixa claro, são o amor e o estudo.Perceptivél pelos objetos simbólicos que os
mesmos carregam consigo, sendo um, arco que flecha-que nos remete ao cupido e outro alguns
pergaminhos, nos reverendo aos estudos.Nossa relação então nesta possibilidade se apresenta
no fato de Oscar ter citado Pedro Américo, apesar do mesmo não ter sido professor do nosso
artista em questão e o fato de termos uma composição que em muito se assemelha com o nosso
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objeto de pesquisa, podendo assim não somente estebelecer uma relação entre as pinturas mas
também entre os artistas.
Por fim, temos a relação do nosso objeto de pesquisa com a literatura. Na mitologia
grega, há a presença da deusa Nyx, que é a deusa da noite.(ARAÚJO, 2010: 679) relata que o
mito que envolve a deusa é o da Cosmogonia-criação do mundo.Neste mito grego, a deusa,
filha de Caos desempenhou um papel fundamental, pois foi um dos primeiros seres a existir e
seu nome está denominado ao anoitecer.A autora traz várias versões que relatam a origem da
deusa Nyx, entre elas, que seria irmã da deusa Gaia, que surgira de um ovo de prata, enfim, sua
representação consiste em um pássaro de asas negras.
A deusa era considerada a padroeira das bruxas e das feiticeiras, deusa dos segredos,
dos mistérios da noite e acreditavam que a mesma adubava a terra, originando ervas encantadas,
além de ser considerada a rainha das trevas e deusa da morte.Ao longo de seu artigo,
encontramos uma fala de representação desta deusa que para nos foi muito significativo:

A figura de Nyx, coberta com um manto negro, a tornava invisível, por isto,
fazia tudo sem que ninguém percebesse. Acima de sua cabeça encontravamse estrelas, suas asas eram de morcegos e sempre carregava um fanal na mão.
Trazia o símbolo da sensualidade, beleza e mistério e, ao mesmo tempo em
que tinha imagem benéfica castigava com o terror da noite e da escuridão.
(ARAÚJO, 2010, p.682)

Dentro da iconografia, encontramos até o momento, duas obras que se encaixam nesta
temática alegórica e de representação da noite-especificamente da deusa Nyx.A primeira é a
obra de Gustave Moreau, que faz uma representação da deusa. Nela, assim como nas outras
representações já descritas, temos um tecido que passa pelo seu corpo e tampa o seu sexo. Assim
como a representação de Oscar, sua mão direita está perto da face, enquanto a outra,
diferentemente de Oscar, está para baixo, esticada e repousa em seu corpo. Diferentemente das
outras representações aqui apresentadas, ela não olha para o observador, na verdade não olha
para ninguém, está com seus olhos fechados, não vê o que acontece a sua volta. Ela também
flutua no céu e suas pernas estão esticadas. Assim como citamos a representação de Pedro
Américo, esta também a presenta a coruja e como em de Oscar também há a representação de
uma estrela principal, pintada em tamanho grande, que se localiza acima de sua cabeça, “presa”
ao tecido que passa pelo seu corpo e voa livre no céu, acima de sua cabeça.
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Figura 5-MOREAU,Gustave.Nyx,Night Goddess.1880,watercolor gouache.

Nossa segunda representação, é de Léon Fréderic e assim como a autora descreveu, esta
representação foi feita pelo artista com a cabeça coberta por um tecido transparente todo
estrelado. Diferentemente de todas as alegorias apresentadas aqui, esta somente nos permite ver
da cintura para cima, já que o artista preferiu representa-la desta forma. Num primeiro olhar,
não vemos um longo cabelo como nas outras, esta nos é apresentada como se estivesse comos
cabelos presos para trás.Ela não encara o observador, possui um olhar lateral, mirando o
desconhecido, o horizonte e também não possui uma expressão, não há um sorriso, também se
apresenta séria.O interessante é que ela segura dois bebês que também são envoltos pelo tecido
estrelado.
Segue abaixo uma descrição19 da tela, presente no Museu Bélgica-Museum Voor
Schone Kunsten Gent-MSK que reforça ainda mais esta influência da literatura, através da
mitologia grega para a composição desta tela:
“A pintura Alegoria da noite é inspirada na mitologia grega onde a noite é encarnada
por uma mulher velada. Ela é a mãe dos gêmeos, Sleep and Death, representada aqui por duas
crianças nuas. Não está excluído que Frederico também alude a outra tradição da arte da Europa

19

Esta descrição está disponível na página online do Museu juntamente com a imagem da obra,no qual é
possível ser acessada através do endereço:
https://www.mskgent.be/fr/oeuvre-%C3%A0-la-loupe/allegorie-de-la-nuit acessado em 28/05/2018.
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Ocidental. As crianças adormecidas personificariam o amanhecer do dia e a noite caída, estados
em que ainda descansam na relação fusional com a mãe, a noite. Nesta pintura, Frédéric associa,
por um lado, seu interesse pelo ilusionismo na expressão do sujeito e, por outro lado, o
quattrocento do qual é um fervoroso admirador. O acabamento preciso e o refinamento com
que o tecido transparente é pintado evocam pinturas de Botticelli. Frédéric terá descoberto suas
obras durante suas viagens de estudo à Itália.”

Figura 6-FRÉDERIC,Léon.Allegorie de la nuit.1891,70 x 54,5 cm.

Assim, podemos perceber que a obra de Oscar Pereira da Silva, intitulada A Noite, nos
permite fazer diversas relações com outras obras, em diferentes tempos e espaços, assim
também com outros artistas.Este breve artigo teve o objetivo de demonstrar os caminhos que
nossa pesquisa vai percorrendo no momento em que se encontra atualmente, em sua fase
inicial.Podemos perceber que a representação desta temática não fora unicamente um caso
isolado e, apesar de nosso objeto de pesquisa ser uma representação historicamente falando,
recente-o que nos desperta um interesse ainda maior e pelo fato de sua composição, se
perpetuou no tempo através de diversos artistas, com seus mais variados “tipos” de
representações.
Ainda assim, pensando em uma analise iconográfica, pretenderemos realizar uma
comparação com outras representações da noite que temos, mas que não mostramos aqui, pois
estenderia ainda mais nosso diálogo, sendo mais oportuno, apresentar em uma outra
oportunidade.
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Ineficácia da arte de denuncia sob o olhar da obra “Os Retirantes”, de
Candido Portinari
Ana Rita Silva20
RESUMO:
Tendo como base uma análise da obra “Os Retirantes” (1944), de Portinari, e o texto de Aracy
Amaral, Ineficácia da Arte, nota-se como o discurso de denúncia do artista perdeu o foco em
detrimento da exaltação de seu trabalho artístico. Aspectos relacionados a técnica, marco
histórico e reflexões envolvendo seu trabalho e sua expressão tomam o espaço de discussão
acerca da situação precária que o trabalhador do campo e sua família eram expostos.
Tal mudança no foco de reflexão a respeito da arte de denuncia nos leva a pensar em sua
utilidade. Já que seu objetivo principal não está sendo mais cumprido, podemos considerar
então que a arte está voltando a ter um caráter clássico, no qual cumpre apenas o papel da beleza
estética? Considerando a obra em questão, no qual o sofrimento e miséria são o foco, não vemos
um ideal beleza aparente no senso comum, o que nos faz questionar qual o seu papel no nosso
meio e a quem ela atinge.
PALAVRAS CHAVE: Arte; Ineficácia; Portinari.
ABSTRACT:
Based on an analysis of Portinari's work "The Retiring" (1944) and the text by Aracy Amaral,
Art Inefficiency, one notices how the artist's denunciation discarded the focus in detriment of
the exaltation of his artistic work. Aspects related to technique, historical milestone and
reflections involving his work and his expression take the space of discussion about the
precarious situation that the rural worker and his family were exposed.
This change in the focus of reflection on the art of denunciation leads us to think about its
usefulness. Since its main purpose is no longer fulfilled, can we then consider that art is
returning to a classical character, in which it fulfills only the role of aesthetic beauty?
Considering the work in question, in which suffering and misery are the focus, we do not see
an ideal beauty apparent in common sense, which makes us question what its role in our
environment and to whom it affects.
KEYWORDS: Art; Ineffectiveness; Portinari.
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Candido Portinari foi um artista plástico brasileiros que se destacou no período
modernista e passou a ser conhecido mundialmente. Procurou retratar em suas obras questões
sociais sob influência do surrealismo, cubismo e do muralismo mexicano.
Em “Os Retirantes”, de 1944, Portinari denunciou uma problemática da realidade do
povo nordestino, que ao se deparar com a seca e os problemas advindos dela, saiam de seus
estados de origem com o objetivo de encontrar condições melhores para se viver.
O artista usa de recursos estilísticos (cores escuras, linhas expressivas e figuras
estruturadas) para apresentar um universo no qual temos contrapontos entre vida e morte,
sagrado e profano, arte e história. O início da vida pode ser observada ao dividir o quadro em
quatro partes e focar no meio, na barriga de uma das mulheres, onde há uma certa iluminação
contrastante ao resto, representando um novo ser querendo vir ao mundo. A morte, por sua vez,
tem seu signo aparente na junção do cajado do velho no quadrante esquerdo com um pássaro
que voa ao fundo, formando uma foice. Ainda no discurso sobre a vida e morte, podemos
perceber um ciclo, que começa com uma criança em cena e termina na imagem do idoso
moribundo. O sagrado está ligado ao retrato familiar, por se tratar de avô (velho), pai (homem
adulto), mãe (mulher grávida) e filhos/netos (crianças e uma possível adolescente). Já o profano,
pela situação de fragilidade e miséria na qual a família se encontra. Arte por se tratar de uma
criação com objetivo artístico21. História por se fazer presente a exposição de uma das crianças
com barriga protuberante, sugerindo que tenha verme, o que condiz com o período de produção
da obra, já que o país passava por graves problemas relacionados a saneamento básico e
tratamento de água, contribuindo para que grande parte da população adquirisse
esquistossomose.

A obra de Candido Portinari (1903-1962), Retirantes, de 1944, é um misto de
sensibilidade e emoção que retrata perfeitamente o sofrimento do povo
nordestino em meio à seca. Em traços profundos e marcantes, o pintor
expressa seus sentimentos diante de uma realidade fria e desumana. Portinari
desenhou um protesto ao descaso que a modernidade legou àqueles que foram
excluídos dos benefícios da técnica. Num mundo onde o avanço científico
poderia proporcionar o fim da penúria entre as pessoas, o que mais se vê é a
acentuada banalização do sofrimento e do horror em rol do interesse
econômico. A pintura de Portinari ilustra bem uma situação vivida por milhões
de brasileiros que não tiveram a mesma oportunidade de vida. (AGUIAR.
2008, p.2)
21

Elementos artísticos utilizados intencionalmente para que se tenha uma função social: denunciar a
realidade do povo nordestino.
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Ainda analisando a obra e buscando fazer um diálogo com a contemporaneidade,
percebe-se que a migração do nordeste do país não se findou. A situação na qual se encontra a
família representada não é mais unanime, mas ainda que por outros motivos, a migração para
regiões centrais permanece e permite que associe o sofrimento presente no cotidiano do homem
pobre nordestino ao mito grego de Sísifo22, que estava condenado a repetir a mesma tarefa pela
eternidade, sem nunca alcançar seu objetivo.

Figura 1 – Os

Retirantes, 1944

Fonte: Proa Fundacion
CANDIDO PORTINARI, Os Retirantes (Os Retirantes), 1944. Óleo s/ tela 190 x 180 cm. Col. Museu
de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (MASP), SP – Brasil

22

Personagem da mitologia grega, condenado a repetir sempre a mesma tarefa de empurrar uma pedra até o topo
de uma montanha, sendo que, toda vez que estava quase alcançando o topo, a pedra rolava novamente montanha
abaixo até o ponto de partida por meio de uma força irresistível, invalidando completamente o duro esforço
despendido. (O Mito de Sísifo. Disponível em: < https://pt.wikipedia.org/wiki/O_Mito_de_S%C3%ADsifo>.
Acesso em 03 de jun. de 2017)
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Tendo como base a análise feita e o texto de Aracy Amaral, Ineficácia da Arte, nota-se
como o discurso de denúncia do artista perdeu o foco em detrimento da exaltação de seu
trabalho artístico. Aspectos relacionados a técnica, marco histórico e reflexões envolvendo seu
trabalho e sua expressão tomam o espaço de discussão acerca da situação precária que o
trabalhador do campo e sua família eram expostos. Situação essa que, ainda hoje é muito vista
no Brasil.
Tal mudança no foco de reflexão a respeito da arte de denuncia nos leva a pensar em
sua utilidade. Já que seu objetivo principal não está sendo mais cumprido, podemos considerar
então que a arte está voltando a ter um caráter clássico, no qual cumpre apenas o papel da beleza
estética?
Considerando a obra em questão, no qual o sofrimento e miséria são o foco, não vemos
um ideal beleza aparente no senso comum, o que nos faz questionar qual o seu papel no nosso
meio e a quem ela atinge.
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Rumos da democracia no Brasil: um olhar a partir do 20º Festival de Arte
Contemporânea Sesc_Videobrasil
Thamara Venâncio de Almeida23
RESUMO:
Este ensaio tem como recorte a apresentação do 20º Festival de Arte Contemporânea
Sesc_Videobrasil, ocorrido em finais de 2017 e início de 2018. Propomos apresentar as obras
de arte presentes nessa mostra que tem como temática uma crítica ao período político brasileiro
atual. Com a apresentação de tais obras objetivamos realçar os debates críticos em relação aos
rumos da democracia no Brasil, que vem sofrendo grandes alterações desde o golpe de 2016.
PALAVRAS-CHAVE: Sesc_Videobrasil; Arte Contemporânea; Festival; Democracia; Golpe.
ABSTRACT:
This essay has as a cut the presentation of the 20th Contemporary Art Festival
Sesc_Videobrasil, which took place in late 2017 and early 2018. We propose to present the
works of art present in this exhibition that has as its theme a critique of the current Brazilian
political period. With the presentation of such works we aim to highlight the critical debates
regarding the direction of democracy in Brazil, which has been undergoing major changes since
the coup of 2016.
KEY WORDS: Sesc_Videobrasil; Contemporary Art; Festival; Democracy; Coup.
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Dentre as controversas exposições de arte que aconteceram no ano de 2017, algumas,
alvo de muitas críticas entre grupos conservadores, tomaram conta dos debates da cena artística
brasileira, que após algumas décadas, sofreu com um intenso retrocesso em relação a censura e
repressão acarretado pelo teor explícito de certas obras de arte expostas. Através desse cenário
político/artístico conturbado algumas mostras obtiveram maior repercussão que outras, devido
ao seu caráter que ia de sentido contrário ao que uma pequena parte da sociedade considerava
politicamente aceito.
Em meio a tantas polêmicas e debates calorosos acerca dos limites da arte, optamos por
abordar uma exposição que passou quase despercebida por grande parte do meio acadêmico
brasileiro, que foi o 20ª Festival de Arte Contemporânea Sesc_Videobrasil, inaugurado em 03
de outubro de 2017 e com encerramento no dia 14 de janeiro de 2018. Este ensaio tem por
intenção trazer obras presentes nessa exposição que trataram de alguma forma dos rumos da
democracia no Brasil.
O festival, que consideramos hoje um dos principais espaços de exibição de arte
contemporânea, não começou como um espaço de arte. O Videobrasil, um dos primeiros
festivais brasileiros de vídeo, foi criado em 1983 para organizar, expor e legitimar a produção
dessa mídia no país. Concebido por Solange Farkas, juntamente com seu sogro, Thomaz Farkas,
o festival de vídeo é criado após uma crise do Super-8 e o aparecimento efetivo das câmeras
videográficas no mercado brasileiro. Na época foi estratégico na divulgação e na legitimação
simbólica da rede de lojas Fotoptica — que vendia equipamentos eletrônicos —, ramo de
negócios da família Farkas. Em 1960 Thomaz Farkas assume os negócios e essa estratégia de
promoção das lojas e transações mercadológicas já era atividade comum para essa rede, pois
no período de 1974 a 1980, junto com Marcos Gaiarsa, então diretor do departamento de
propaganda e promoção da Fotoptica nos anos 1980, financiavam o Festival Nacional do Filme
Super-8, e em 1983 criaram e financiaram o Videobrasil.
De acordo com Solange Farkas (2007), o Videobrasil, por quem é dirigido e curado até
a atualidade, tem desde os primórdios a capacidade de exibir, premiar, debater e intercambiar
trabalhos de arte eletrônica nacional e internacional, tendo aparecido em um momento em que
o vídeo ainda procurava um lugar de exibição para sua linguagem. Sobre o festival, Solange
Farkas relata:
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Esse festival nasceu em 1983 para aglutinar esse campo intelectual em torno
de um espaço de exibição, premiação e intercâmbio entre os setores da
produção audiovisual que o vídeo questiona. Funcionou como espaço da
articulação espontânea da produção local e promoveu sua conexão com a arte
internacional, especialmente a partir de 1985. Mas, na dialética desse processo
de internacionalização, o Videobrasil sempre esteve preocupado com a
procura e a determinação da nossa identidade audiovisual como latinoamericanos e, mais amplamente, como produtores do Hemisfério Sul.
(FARKAS, 2007: 219-220)

O festival transformou-se muito ao longo de suas edições, sofrendo grandes
modificações no decorrer das décadas. Em seus primórdios foi pensado para exibir e dar espaço
a obras em vídeo no geral, tendo como predominante na sua primeira edição, experiências de
uma geração de produtores independentes — que cresceram assistindo TV —, em um embate
com a televisão brasileira, com um projeto de renovação da sua linguagem. O projeto dos
produtores nessa primeira edição explora várias possibilidades expressivas do vídeo, em
performances e instalações, para além do uso televisivo, o que insinua a ligação do festival com
o campo das artes.
Em uma primeira fase do festival, que vai de 1983 a 1985, o foco é voltado para
produtores interessados em fazer TV e a arte se evidencia como uma pequena vitrine, com
videoperformances na abertura do evento e videoinstalações amadoras. A presença artística era
pequena, contando com poucos nomes, mas de uma vertente inovadora do campo artístico. O
porte do evento era médio e a organização precária, com patrocínio de empresas e indústrias de
equipamentos eletrônicos, sem apoio de leis de incentivo.
Já na segunda etapa, que abrange as edições de 1986 a 1990, enquanto ainda tinha
periodicidade anual, constatamos uma ampliação da vitrine da videoarte, trazendo obras
internacionais desse tipo de segmento da arte. O foco da mostra competitiva continua sendo
para produtores interessados em trabalhar para a TV, evidenciando a ponte que procuravam
fazer com canais brasileiros, embora as obras de caráter experimental e artístico crescessem
nesse período. O festival adquire um porte maior, com mostras paralelas da videoarte
internacional como vitrine. Com isso, as videoinstalações e videoperformances realizadas fora
da mostra competitiva crescem e assumem novas dimensões e preocupações, saindo aos poucos
do amadorismo. O patrocínio expande-se, mas ainda com predomínio de empresas e indústrias
de equipamentos eletrônicos. Passa a contar com leis de incentivo em 1986, com o advento da
Lei Sarney.
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De 1992 a 2001, seu terceiro momento, o festival opta por produções de caráter artístico
e experimental e, em 1994, incrementa a nomenclatura “artes eletrônicas” ao nome do evento.
A periodicidade passa a ser bienal e nesse período é criada a Associação Cultural Videobrasil,
que coloca o evento no centro de um programa de pesquisa e fomento da produção do Sul
geopolítico, abrindo as inscrições a todos os artistas pertencentes a esses países, considerados
fora do eixo dominante. É firmada ainda parceria com o Serviço Social do Comércio de São
Paulo (Sesc-SP), local em que o evento passa acontecer. Nessa etapa, as videoinstalações
assumem outras dimensões e o festival passa a comissionar obras. A arte vai de coadjuvante
para protagonista do evento. Após a edição de 1998, o festival faz uma pausa durante três anos,
retornando em 2001 com sua 13ª mostra. Totalmente repaginado e estendendo pela primeira
vez por um mês de exibição, é nessa edição (2001) que vemos encerrar a terceira etapa
apontada, em que a concepção curatorial se afina, criando projetos arquitetônicos de forma a
integrar as áreas expositivas e de convívio. Durante o hiato de três anos, a Associação Cultural
realizou a “Mostra Africana de Arte Contemporânea”, no ano 2000, em parceria com o Sesc
São Paulo. (VIDEOBRASIL; SESC SP, 2015)
Na sua edição de vinte anos (2003), a mostra competitiva pautada pelo tema
Deslocamentos é definida ao afirmar seu caráter curatorial, priorizando obras de forte teor
crítico. Após essa última mostra, o festival passa a ser eleito por temas. O assunto que rege o
eixo curatorial da décima quinta edição (2005) é a performance. A história da performance
permeia toda a mostra, sendo temas de workshops e da primeira edição do Caderno
Sesc_Videobrasil, lançado a partir deste ano em todas as edições. A mostra competitiva passa
a ser nomeada de Panoramas do Sul, dividindo-se em três propostas temáticas: Estado da Arte,
Investigações Contemporâneas e Novos Vetores (VIDEOBRASIL; SESC SP, 2015).
O décimo sexto festival (2007) apropria-se das aproximações existentes entre cinema,
vídeo e artes visuais, homenageando o filme Limite (1931), de Mário Peixoto, que se torna tema
da edição. Nesse ano há uma grande expansão no Programa de Residências do festival,
oferecendo a competidores oito prêmios de residência em três continentes — destaque para os
prêmios em dinheiro, que também crescem em número e valor (16º FEST. INTERN. DE ARTE
ELETRÔNICA SESC_VIDEOBRASIL, 2007).
Passada essa última edição, o festival faz uma pausa durante quatro anos, retornando em
2011, com a abertura da mostra competitiva Panoramas do Sul a todas as manifestações
artísticas. A exposição é composta por vídeos single channel, pinturas, esculturas, instalações,
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objetos e performances. A programação educativa do festival é marcada por extensas discussões
nos seminários que foram vistos por trezentos mil visitantes (VIDEOBRASIL; SESC SP,
2015). A vigésima edição está inserida no contexto da mostra Panoramas do Sul, iniciada em
2011, tendo acontecido em 2013, 2015 e agora em 2017.

DIÁLOGOS PASSADOS PRESENTE

Não é novidade que o Videobrasil, desde suas primeiras edições, sempre estabeleceu
um embate aos governos e políticas opressoras, abarcando em seu evento obras polêmicas que
iam contra pensamentos dominantes. Dos anos 1990 em diante, já com parceria com o SescSP, tais debates se intensificam, à medida que o contato com a arte contemporânea cresce. No
entanto, nessa vigésima edição percebemos certas permanências. Em um contexto político
conturbado, após o Brasil ter sofrido um golpe de estado, e ver retornar pedidos de um retorno
à ditadura-militar, a dita exposição ganha uma importância significativa dentro desse contexto.
Ameaça aos diretos civis, ameaça às minorias, ameaça ao estado de direito, ameaça à
democracia.
Algumas obras selecionadas para a mostra parecem ser estratégicas para reforçar o
posicionamento político que o Festival tem pretensão de evocar, como por exemplo, a obra de
Jaime Lauriano “O Brasil”, datada de 2014, em que a partir de arquivos videográficos do
período ditatorial que se estendeu de 1964 a 1985, o artista cria um único vídeo em que reúne
em suma propagandas políticas da época que eram veiculadas pelos grandes meios televisivos
a mando do governo. O vídeo é exibido numa TV em tubo e o “telespectador” é convidado a
sentar em uma banqueta disposta na frente da TV e a colocar o fone de ouvido situado ao lado
dela. Após isso, parece que somos teletransportados àquela época, passando por quase uma
lavagem cerebral, em que as propagandas selecionadas, muitas vezes, foram construídas
exaltando forte nacionalismo e de forma a domar a população através do medo, sempre com
um discurso patriota por detrás. Os “filmetes”, como o artista os chama, tinham na época como
principal objetivo aproximar o governo do povo e camuflar as suspensões de direitos civis que
o Regime Militar instaurava no Brasil.
Embora a temática política esteja fortemente presente na obra, não pudemos deixar de
notar a questão do arquivo e da mídia trabalhada por Jaime Lauriano, que se encontra hoje como
forte subsídio da produção de arte contemporânea. O vídeo foi realizado com matérias de
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jornais oficiais do governo federal entre os anos de 1964 e 1968, e traz acontecimentos que
dialogam com a nossa história, oferecendo novas releituras que trazem consigo fatores
comprobatórios. Com isso, novamente serve de subsídio para demonstrar o passado sobre o
presente, e como certos indícios de manipulação tecnológica insistem em perpetuar a serviço
do poder. Ao problematizar questões políticas da época da ditadura brasileiro, o artista, ao
trabalhar com material de arquivo, acaba problematizando também a questão do arquivamento,
e como muitas vezes são ignorados para construir uma dita história oficial, que tem como
preceito apagar e ofuscar acontecimentos. A questão do arquivo, quando trabalhada por artistas,
pode agir numa espécie de dispositivo para novas re/escrituras da história, da história da arte e
da própria obra de arte, assim como proposto por Priscila Arantes (2015).
Outra obra presente na exposição que perpassa questões do arquivo é a do artista Rafael
Pagatini, intitulada “Bem-vindo presidente!”, da série Fissuras de 2016. Nessa instalação o
artista fixa em um mural branco impressões de anúncios de empresas publicados no jornal A
Gazeta, de Vitória-ES, entre os anos de 1960 e 1980. A respeito da proposta, como ele próprio
descreve:

Enquanto proposta artística, a catalogação busca apontar a relação entre
militares e iniciativa privada, apresenta o jornal como espaço público de
discussão e utiliza a apropriação como estratégia. [...] A instalação, por sua
vez, convida o espectador a pensar o documento e as relações com a memória
coletiva, além das relações de poder através do apoio de empresários ao
regime de exceção. Os anúncios são suporte para abordar as possibilidades de
representação da história e suas formas de controle e foram impressos em
papel haini de 5g, em impressora jato de tinta, o que promove transparência e
leveza às imagens, as quais ficam afixadas no espaço expositivo apenas pelas
bordas superiores. Essa forma de exposição faz com que o trabalho flutue pelo
movimento das correntes de vento e do público no espaço expositivo. Os
anúncios se estabelecem como dispositivo crítico sobre a memória do governo
no estado e o papel das empresas no governo militar. Dessa forma, a ausência
desse debate promove conflitos atuais na esfera social, política e econômica
do país, fato que indica que os traumas do passado nunca estiveram tão
presentes. A relação entre o capital multinacional, a elite brasileira e os
generais militares promoveu 21 anos de governo marcado por graves
violações aos direitos humanos. (PAGATINI, 2016)

O trabalho com questões arquivísticas perpetua a trajetória artística e intelectual de
Rafael Pagatini, em que se apresenta em sua outra instalação presente na mesma exposição, de
mesma série e ano, intitulada “DOPS”. Nessa segunda, trabalha a partir de documentos oficiais
do Departamento de Ordem Política e Social (DOPS), que são dispostos em caneletas de
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madeira. Os documentos são constituídos de imagens e textos de um dos relatórios sobre o
Concílio de Jovens, um evento de esquerda organizado por movimentos sociais e pela Igreja
Católica.
De acordo com Farkas, “as obras selecionadas inspiram um partido curatorial que pode
ser chamado de Teoria das constelações” (2017: 7), se contrapondo às noções de certezas do
campo científico, em que opera a partir de uma montagem de saberes mesclando diversos
campos do conhecimento. De acordo com Didi-Huberman (2015) - que muito desenvolveu
teorias de junção de uma vasta constelação de referências -, essa concepção está ligada a uma
mudança na percepção do tempo histórico que é caracterizada por anacronismos, por
temporalidades impuras, dialéticas, prenhes de sobrevivências e de fantasmas. Tais ideias
geradoras de Didi-Huberman tem bases em estudos de dois principais autores, Aby Warburg e
Walter Benjamin.
Em outro vídeo de Jaime Lauriano presente na mostra, Morte Súbita de 2014, o artista
dá novamente um salto ao passado de forma a criticar o presente, trazendo a luz questões ainda
mal resolvidas do período ditatorial e que ainda se perpetuam na atualidade. No vídeo o artista
exibe homens pré-dispostos lado a lado (Ver Figura 01). Os torsos são apresentados nus, pois a
camisa que vestem, originais da seleção brasileira de 1970, estão escondendo seus rostos. Todos
estão parados estáticos em posição de rendidos com as mãos atrás da cabeça, como quando
abordados pela polícia, o único movimento é o da câmera, que vai e volta na medida em que é
narrado em off a lista de mortos e desaparecidos políticos do mesmo ano da camisa. Com esse
gesto, os corpos os quais não vemos os rostos vão ganhando identidade, identidade essa que
fora perdida no período ditatorial tendo sida trazida à tona somente nos relatórios recentes da
Comissão Nacional da Verdade.
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Figura 01 – Cena do vídeo Morte Súbita, Jaime Lauriano, 2015.
Fonte: Folha de S. Paulo
Link: http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2017/08/1909487-marcantonio-vilaca-maior-premio-da-arte-do-pais-busca-oequilibrio.shtml

Como pudemos perceber até então, ao percorrer um pouco da história do Festival
Videobrasil e algumas obras com críticas à ditadura civil-militar e ao governo vigente brasileiro
presentes nessa 20ª edição, as temáticas, formas de abordagem/exbição, matrizes conceituais e
ideológicas dos artistas eleitos são as mais diversas, e intentam evocar a multiplicidade de
suportes/linguagens/temáticas contemporâneas Entre tantas tentativas de re/escrituras da
história, que vemos com frequência hoje principalmente no campo das artes, o Videobrasil
procura escrever a sua longe da lógica dominante, abarcando a pluralidade da produção
contemporânea, considerada uma das mais desafiantes do certame, sem perder o teor crítica e
nem se curvar a censura de pequenos grupos da sociedade.
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Os “Grundlegende Bruchstücke” de Aby Warburg
Serzenando A. Vieira Neto24
RESUMO:
O legado de Aby Warburg (1866–1929) consubstancia-se em sua biblioteca, conservada no
Warburg Institute, e em uma série de estudos sobre o Renascimento e sobre o fenômeno da
expressão simbólica em sua acepção antropológica e psicológica, publicados em geral
postumamente e agora num projeto de “Obras Completas” [Gesammelte Schriften] em sete
volumes. Se, por um lado, certas indagações teóricas transparecem em seus trabalhos históricos
mais conhecidos, por outro, fragmentos e manuscritos ainda pouco explorados são de
fundamental importância para a interpretação da dimensão propriamente teórica de seu
pensamento. Dentre esses escritos, destaca-se “Fragmentos Fundamentais para uma Psicologia
Monista da Arte” [Grundlegende Bruchstücke zu einer monistischen Kunstpsychologie],
publicado no volume IV das “Obras Completas”, um projeto mantido em geral na forma de
anotações e fragmentos, centrado sobretudo em definições conceituais e contendo esboços para
um livro sobre a teoria da imagem. Publicado em 2015, essa fonte, de central relevância no
contexto da produção de Aby Warburg, revela-nos os entornos de suas pesquisas juvenis sobre
o Renascimento além de propiciar um rico aprofundamento na dimensão efetivamente teórica
de seu pensamento. Esta comunicação apresenta os resultados iniciais de uma pesquisa sobre
os fundamentos teóricos da “ciência da cultura” [Kulturwissenschaft] de Aby Warburg. Tratase, aqui, de apresentar os repertórios de problemas envolvidos neste denso e complexo “livro
sobre teoria da imagem”, escrito entre 1888 e 1905, relacionando-os com o universo de questões
histórico-culturais investigadas por Warburg no período compreendido como “Primeiro
Renascimento” [Frührenaissance].
PALAVRAS-CHAVE: Aby Warburg; Ciência da cultura; teoria da imagem; história e
historiografia da arte.
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Escrito entre 1888 e 1905, com alguns acréscimos em 1912, “Fragmentos fundamentais”
[Grundlegende Bruchstücke] é um texto de suma importância no contexto da produção de Aby
Warburg, cujo conteúdo revela o repertório de suas indagações teóricas e os temas fundamentais
de sua produção científica. Os processos de mudança do estilo, o fenômeno da expressão
humana, sobretudo da expressão artística, aparecem nesse texto a partir de uma linguagem
típica de Warburg, com seus esquemas, neologismos e aforismas.
Esse texto que aparece comentado em algumas passagens da biografia intelectual escrita
por Gombrich (GOMBRICH, 1992: 18–19; 57–60; 78–79; 83; 86; 95, 174), tem despertado a
atenção dos estudiosos e figura-se hoje, principalmente depois de suas respectivas edições e
publicações, como uma importante fonte para o aprofundamento da compreensão da dimensão
teórica da obra de Warburg, seus repertórios de problemas, conceitos fundamentais, bem como
das correntes intelectuais que influenciaram seu pensamento. Em 2011 foi publicada pela
primeira vez em uma edição bilíngue sob o trabalho de Susanne Müller. Em 2015 foi publicada
no volume IV do projeto de “Obras Completas” [Gesammelte Schriften] por Ulrich Pfisterer e
Hans Hönes juntamente com substanciosos comentários filológicos.
Tendo justamente esse contexto como pano de fundo, esta comunicação faz parte dos
resultados iniciais de uma pesquisa de doutoramento que versa sobre os fundamentos teóricos
de Aby Warburg conforme exposto e concebido nos referidos fragmentos. Objetivando uma
apresentação geral dessa fonte no contexto do pensamento de Warburg, esta comunicação segue
dois repertórios: 1) o latente interesse teórico de Warburg, da forma como transparece em seus
estudos sobre o Renascimento; 2) natureza e nuances dos “Fragmentos Fundamentais”
[Grundlegende Bruchstücke].

DO ESTUDO HISTÓRICO DA ARTE RENASCENTISTA EM DIREÇÃO A UMA
TEORIA GERAL DA ARTE:
Aos vinte anos, mais precisamente no semestre de inverno de 1886, o jovem Warburg
iniciou seus estudos em história da arte. Formado intelectualmente pela tradição do neohumanismo e pelo crescente fluxo das ideias evolucionistas de cunho darwiniano, Warburg
iniciava seus estudos em uma disciplina ainda jovem, que tentava encontrar seus fundamentos
e métodos, em grande parte, na grande tradição de história da arte como história da cultura,
materializada na obra de eminentes historiadores como Jacob Burckhardt, Anton Springer e
Carl Justi.
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Decisivo para a formação do jovem Warburg e, portanto, de primeira importância para
a concepção de seus sucessivos programas de pesquisa, foi a tendência “científica” de finais do
século XIX, cuja materialização pode ser visualizada nos mais variados campos das
humanidades. Essa tendência impactou a ciência histórica da época, bem como a própria
história da arte. Há alguns elos de Warburg, em particular, com esse contexto. Warburg foi
aluno de Karl Lamprecht, fundador de um novo método para a “história da cultura”
[Kulturgeschichte], o qual se apresentava como alternativa ao modelo rankiano. Para além de
uma expansão do campo meramente político, o método de Lamprecht reivindicava validade
universal, a qual se baseava, por sua vez, nos fundamentos da nascente psicologia social.
Warburg foi também aluno de August Schmarsow, teórico do gesto e da expressão, cujo
programa consistia na reaproximação da história da arte com a estética. Outros nexos indiretos
ou menos evidentes podem ser destacados, como a leitura de “A expressão das emoções nos
homens e nos animais” [The expression of the emotions in man and animals] (1872) de Charles
Darwin25; o contato com a estética psicológica de finais do século XIX26; os estudos sobre
Kant27; ou mesmo a atenta leitura de “Renascimento e Barroco” [Renaissance und Barock]
(1888), estudo pioneiro do historiador que mais se tarde se afirmaria como expoente de uma
história da arte baseada em critérios objetivos28.
Warburg transplantou esse arcabouço teórico para sua obra de maneira que podemos
enxergar em diversas passagens uma preocupação que vai além do mero contexto histórico. Em
sua tese de doutoramento, dedicada à iconografia das mitologias Nascimento de Vênus e
Primavera, há a clara transposição das conclusões advindas da análise das pinturas de Botticelli
em direção a teses sobre o aspecto dinamizador da arte, a projeção inconsciente sobre a arte e

25

A respeito desse livro que influenciou profundamente seu pensamento teórico, Warburg escreve no fragmento
17 datado de dezembro de 1888: “Pus as mãos “por acaso”, na Biblioteca Nazionale, no livro ‘expressão das
emoções’ de Darwin e o li atentamente” [“Zufällig” auf der Bibliotheca Nazionale ‘Darwins Ausdruck der
Gemütsbewg.’ In die Hand bek<ommen> und aufmerksam gelesen] (WARBURG, 1888–1912: 14).
26
Paradigmático para Warburg foi a leitura do artigo Das Symbol de Friedrich T. Vischer. No fragmento 126 podese ler: “Ponto de partida: a sempre repetida leitura do artigo de F. Th. Vischer sobre ‘o símbolo’” [Ausgangspunkt:
die immer wiederholte Lektüre von F. Th. Vischer’s Aufsatz über ‘das Symbol’] (WARBURG, 1888–1912: 67).
27
Gombrich relata que em Estrasburgo Warburg assistiu aos cursos de filosofia de Theobald Ziegler, no qual
estudou Kant de maneira sistemática e colocou-se a escrever um trabalho sobre a fundamentação lógica dos jogos
de azar (GOMBRICH,1970: 64). Ver também (PAPAPETROS, 2003: 172). Nos “Fragmentos fundamentais”
podemos ver novamente o interesse de Warburg pela filosofia de Kant especialmente de sua estética, lida sob a
influência da interpretação de Hermann Cohen (WARBURG, 1888–1912: 90).
28
Os comentários de Warburg a respeito do livro de Heinrich Wölfflin foram recentemente editados e publicados
(WARBURG, 1889–1891).
Anais do II Encontro Interno de História da Universidade Federal de Juiz de Fora. 30 anos da
Constituição Federal e os rumos da democracia no Brasil. Organização: Paulo Henrique Silveira Damião.
Juiz de Fora, 2018, 174p.
ISSN: XXXXXXX

92

seu contorno idealizante29. Ademais, a tese de doutoramento parte de questões colocadas pela
estética psicológica da época, nomeadamente a teoria da percepção de Robert Vischer e as
reflexões sobre o símbolo de Friedrich Theodor Vischer. A esse respeito, Warburg escreve na
introdução de seu trabalho: “Diga-se de passagem que essa demonstração é significativa para a
estética psicológica, pois aqui, com os artistas em processo de criação, podemos observar o
sentido do ato estético da “empatia” [Einfühlung] em seu devir como força figuradora do estilo”
(WARBURG, 1893: 3).
Antes mesmo da tese, o motivo principal das indagações teóricas de Warburg assentavase sobre questões de ordem teóricas e estéticas. Gombrich nos relata que a leitura, realizada na
adolescência, de um clássico da literatura alemã, o Laocoonte de Lessing, foi fundamental para
o desenvolvimento de seu interesse pela história da arte. Assim, Gombrich escreve: “Com
efeito, os problemas intelectuais levantados por esse clássico da crítica acompanham Warburg
ao longo de toda sua vida: questões abstratas como a natureza da imagem visual e sua função
própria dentro da hierarquia dos signos” [En efecto, los problemas intelectuales planteados por
este clásico de la crítica acompañaron a Warburg a lo largo de toda sua vida: cuestiones
abstractas como la naturaleza de la imagen visual y su función propia dentro de la jerarquía
de los signos siguieron interesándole hasta el final]30 (GOMBRICH, 1970: 35).
Entre 1888 e 1889, deu-se a primeira temporada de Warburg em Florença. Foi um
período no qual se ocupou com o problema da representação do movimento da arte, questão
nuclear para a teoria da arte de Lessing, cuja aplicação à arte do Quattrocento pareceria ser
simplesmente impossível. Em seu texto de seminário, apresentado em maio de 1889, Warburg
parte justamente desse problema, considerando o desenvolvimento do relevo na arte da primeira
metade do século XV, sobretudo Andrea Pisano31 e Ghiberti32. Permanece, portanto, para
Warburg, a questão de se um tipo de arte pode aprender a linguagem e os modos de outro. Ou
seja, é possível à pintura representar o transitório? Ao que tudo indica, a arte do Quattrocento
responde positivamente à questão. Warburg levanta a seguinte hipótese:

29

Trata-se das quatro teses apresentadas ao final do trabalho (WARBURG, 1893: 55). Essas teses seriam
posteriormente revisadas repetidas vezes (WARBURG, 1892–1906).
30
Todas as traduções de trechos em língua estrangeira, exceto quando especificado o contrário, são de minha
autoria.
31
Relevos do batistério da porta sul, Florença (1330–1336).
32
Relevos do batistério da porta leste, Florença, chamada Porta do Paraíso (1425–1452).
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No que se refere ao que é transitório na arte figurativa em geral, poder-se-ia
talvez experimentar, por exemplo através da arte florentina do Quattrocento,
a capacidade, e consequentemente o direito, para a arte figurativa em geral, de
representar de maneira verossímil e característica o que é “transitório”33.

O problema da representação do movimento na pintura aparece, com efeito, ao longo de
toda a tese de doutoramento de Warburg, descrito aqui através de um curioso fato percebido
nas mitologias de Botticelli: os acessórios em movimento [bewegtes Beiwerk]. Esse conceito
reaparece em diversos estudos de Warburg. Além disso, suas próprias pesquisas históricas
sucessivas trataram do aspecto dinâmico e ambivalente da arte renascentista a partir de
conceitos que podem ser considerados fundamentais em sua visão sobre o desenvolvimento da
arte e da cultura: “sobrevivência da Antiguidade” [Nachleben der Antike]; “fórmulas de pathos”
[Pathosformeln]; “psicologia da polaridade” [Polaritätspsychologie], “espaço de reflexão”
[Denkraum der Besonnenheit].
Essa análise poderia ser facilmente estendida. Não obstante, é nos manuscritos e
fragmentos de Warburg que se encontra a força de suas considerações teóricas, as quais, de
fato, demonstram suas repetidas tentativas de estabelecer com solidez uma “ciência da arte”
[Kunstwissenschaft]. “Fragmentos fundamentais” é talvez a fonte mais importante dentre esses
manuscritos.

OS “GRUNDLEGENDE BRUCHSTÜCKE” NO CONTEXTO GERAL DO
PENSAMENTO DE WARBURG:
Nós da geração mais jovem queremos fazer com que a ciência da arte avance
até o ponto em que todo aquele que falar de arte em público sem ter estudado
essa ciência de maneira profunda, seja considerado ridículo da mesma forma
que são considerados aqueles que se atrevem a falar de medicina sem serem
médicos [Wir junge Generation von Kunstforschern wollen die
Kunstwissenschaft so weit zu bringen versuchen, dass der, der über Kunst
öffentlich redet, ohne sich eigens in sie vertieft zu haben, als ebenso lächrlich
gelten soll wie Leute, die sich über Medizin zu reden getrauen, ohne Doctoren
zu sein] (GOMBRICH, 1970: 49).

33

Trata-se do manuscrito: Entwurf zu einer Kritik des Laokoon an der Kunst des Quattrocento in Florenz: Die
Entwicklung des Malerischen in den Reliefs des Ghiberti. O texto foi publicado pela primeira vez em alemão por
Maurizio Ghelardi em: BERGDOLT, K.; BONSANTI, G. (Orgs.). Opere e giorni. Venezia: Marsilio, 2001, p.
741–748. Agradeço ao Prof. Cássio Fernandes por conceder-me o acesso ao manuscrito de sua tradução do referido
texto, o qual foi utilizado na citação.
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Essas palavras foram proferidas por Warburg no contexto de sua visita à 3ª exposição
internacional de arte realizada em Munique34. Sua trajetória, sucessivas pesquisas e indagações
teóricas, podem ser vistas nesse contexto. De fato, seus estudos históricos lidavam com questões
estritamente particulares, tratando-se muitas vezes, na verdade, de estudos de caso. Entretanto,
Warburg não perdia o olhar sobre o todo, procurando, no fundo, a compreensão dos grandes
processos históricos da história da cultura humana. Foi nesse sentido que seu pensamento
evoluiu, tendo como objetivo constante a consolidação de um método capaz de aferir seriedade
científica a uma área que lidava diretamente com eventos particular e que se via seduzida pelas
abordagens de cunho meramente estético-formal e das tendências românticas.
Warburg identificava em seu método uma abordagem singular. Em 1903, ao comentar
em carta a Goldschmidt as tendências da historiografia da arte, Warburg identifica-se como
pertencente a um grupo exclusivo, cuja orientação subjaz nas “condicionalidades através da
natureza do homem mímico” [Bedingtheiten durch die Natur des mimischen Menschen]
(WARBURG, 1903: 676). Alguns anos mais tarde, mais precisamente em 1912, encontramos
a consolidação de seu pensamento metodológico, conclusões advindas de seus estudos sobre os
afrescos do palácio Schifanoia:

Até hoje, categorias de desenvolvimento insuficientes têm impedido a história
da arte de disponibilizar seu material para uma “psicologia histórica da
expressão humana” ainda inexistente. Com uma postura exageradamente
materialista ou mística, nossa jovem disciplina obstrui uma visão geral da
história mundial. Tateante, tenta encontrar entre os esquematismos da história
politica e as doutrinas do Gênio a sua própria teoria da evolução. Com minha
tentativa de interpretação dos afrescos do Palazzo Schifanoia espero ter
demonstrado que só podemos iluminar os grandes processos evolutivos se nos
esforçarmos para esclarecer detalhadamente um ponto obscuro concreto, e
isso, por sua vez, só e possível a partir de uma análise iconológica que não se
deixa intimidar pelo controle policial das nossas fronteiras e insiste em
contemplar a Antiguidade, a Idade Média e a Modernidade como épocas interrelacionadas, investigado as obras de arte autônomas e aplicadas como
documentos expressivos igualmente relevantes (WARBURG, 1912: 475–
476).

Há aqui, de maneira latente, uma questão chave do pensamento de Warburg: a
fundamentação da história da arte como fenômeno simbólico. Em um sentido mais amplo pode34

Os fragmentos de Warburg iniciam-se com reflexões sobre a natureza da produção artística, justamente no
contexto da referida exposição. Assim está registrado nos “Fragmentos fundamentais”: “Em Munique sob a
influência da grande exposição de arte” [In München unter dem Einfluß der großen modernen Kunstausstellung]
(WARBURG, 1888–1912: 7).
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se pensar em uma história da imagem em vista da “psicologia histórica da expressão humana”,
ou seja, em uma relação direta com a compreensão do homem no contexto geral da cultura e de
seu sucessivo processo evolutivo. Uma imersão efetivamente minuciosa na “psicologia
histórica da expressão humana” é uma tarefa de suma importância e imprescindível para a
compreensão do pensamento desse historiador. Limitemo-nos, contudo, na atual comunicação,
a tecer algumas considerações sobre a principal fonte que define os contornos desta “psicologia
histórica”.
Os “Fragmentos fundamentais” reúnem, na verdade, uma série de apontamentos e
definições conceituais que seriam organizados posteriormente, pelo próprio autor, a fim de dar
origem a um livro sobre teoria da imagem. Dividido em duas versões, essa fonte é composta de
fichas de anotações e uma cópia posterior em dois cadernos. As referidas fichas foram escritas,
entre pausas e retomadas, entre o verão de 1888 e o ano de 1905. Já o referido caderno, teve
sua redação iniciada por Warburg e levada adiante, posteriormente, por Hermine Streiber,
secretária contratada por Warburg em 1896. O ano de 1891, assim como os primeiros meses de
1892, configura-se como o período de produção mais intensiva. Coincide justamente com o
momento em que Warburg estava a redigir sua tese de doutoramento. Entre junho de 1892 e
princípios de 1894 o projeto foi deixado de lado em função dos estudos na Universidade de
Berlim e do serviço militar obrigatório. Entre 1895 e 1897 há novamente um período produtivo,
no qual aparecem várias reflexões sobre a cultura dos povos indígenas. Em 1895 Warburg
realizou sua única e marcante viagem aos Estados Unidos, ocasião na qual estabeleceu um
frutífero contato intelectual com a etnografia e a nascente antropologia. O contato com os índios
Pueblo é de primeira importância na evolução de seu pensamento. Nos “Fragmentos
fundamentais” está registrado o fato de que a experiência na América desvelou diante de seus
olhos os princípios teóricos que há muito procurava: “Acredito que finalmente encontrei a
expressão para meus princípios psicológicos, os quais eu tenho procurado desde 1888” [Ich
glaube ich habe den Ausdruck für mein psychologisches Gesetz endlich gefunden; seit 1888
gesucht] (WARBURG, 1888–1912: 145). Por fim, até 1905 Warburg continuou ocupando-se
com a redação de seus fragmentos, contudo, de forma moderada. Em 1912 realizou a última
alteração, encontrando então o título definitivo para seu manuscrito.
Como em muito dos seus escritos, Warburg mudava constante de títulos. No verão de
1896, ao transcrever suas fichas de anotações para o caderno, Warburg intitula seu trabalho de
“Fragmentos fundamentais para uma filosofia da arte psicológica” [Grundlegende Bruchstücke
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zu einer psychologischen Kunstphilsophie]. Seguindo a interpretação de Müller (MÜLLER,
2012: 15), trata-se claramente da intenção do autor de pontuar seu trabalho como referente ao
domínio da psicologia e da estética, cujos representantes – a exemplo de Robert Vischer,
Heinrich von Stein, Hermann Siebeck – ele havia estudado sistematicamente. “Fragmentos
fundamentais para um psicologia monista da arte” [Grundlegende Bruchstücke zu einer
monisthischen Kunstpsychologie], título inserido em 1901, ressalta a compreensão da arte
enquanto processo psicológico, a relação do homem com o mundo exterior e as reflexões sobre
o processo da percepção que aparecem em vários fragmentos. Essa ideia de uma psicologia
monista da arte é registrada por Warburg pela primeira vez em 1890, durante seu período em
Estrasburgo, ocasião na qual escreve em seu diário sobre a “busca por uma sistematização
psicológico-monista, o lugar específico da estética na consciência, respectivamente em relação
à psiquê e à natureza” [Versuch einer monistischen psychologischen Systematisirung die
besondere Stellung d. Aesthetik im Bewußtsein bzw. im Verhältnis zur Psyche u. zur Natur]
(HÖNES & PFISTERER, 2015b: 228). A última mudança de título é datada de 1912, quando
Warburg, procurando enfatizar a expressividade humana e o problema do estilo, intitula seu
trabalho de “Fragmentos fundamentais para uma ciência pragmática da expressão”
[Grundlegende Bruchstücke zu einer pragmatischen Ausdruckskunde]. Há ainda uma sugestão
de título que não aparece propriamente no manuscrito, mas sim no diário da Bibliothek Warburg
(BING; SAXL & WARBURG, 2001: 547). Em 1929, Warburg cede o texto a Edgar Wind e
descrevendo-o como “Fragmentos como criação de espaço de reflexão como função da cultura:
ensaio sobre uma psicologia da orientação humana baseada em fundamentos históricoimagéticos universais” [Bruchstücke als Denkraumschöpfung als Kulturfunktion: Versuch
einer Pspychologie der menschlichen Orientierung auf universell bildgeschichtlicher
Grundlage].
Essas mudanças de título revelam o próprio caráter do pensamento de Warburg. Um
labor teórico que haveria de ser constantemente ampliado, revisto e reformulado, à medida que
seus estudos históricos particulares avançavam. Em abril de 1907 Warburg escreve em seu
diário justamente a respeito de sua incansável procura; formulações teóricas que ele considerava
difíceis de aplicar às suas descobertas históricas, em suma, o conhecido dilema da ciência
histórica entre o universal e o particular: “Sobre essas ideias gerais, por mim muito valorizadas,
talvez poder-se-á um dia dizer ou pensar: essas errôneas ideias formais tiveram ao menos o lado
bom de excitar o descobrimento de fatos particulares até o momento desconhecidos” [Und von
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diesen von mir so hochgeschätzten allgemeinen Ideen wird man vielleicht später sagen oder
denken: diese irrtümlichen Formalideen haben winigstens das Gute gehabt, ihn zum
Herausbuddeln der bisher unbekannten Einzeltatsachen aufzuregen] (GOMBRICH, 1970:
137).

CONSIDERAÇÕES FINAIS:
Como escreve Gombrich em sua biografia intelectual, os “Fragmentos fundamentais”
são compostos de aforismas complexos e de difícil leitura, uma vez que são “formulações que
Warburg escreveu para si, mais do que para os demais, e que têm que ser explicadas e ampliadas
subsequentemente à luz do que se conhece das leituras e preocupações do autor”
[Formulaciones que él escribió para sí más que para los demás y que tienen que ser explicadas
y ampliadas subsecuentemente a la luz de lo que se conoce de las lecturas y preocupaciones
del autor] (GOMBRICH, 1970: 18). Portanto, esta comunicação pretendeu apresentar em linhas
gerais a evolução do pensamento de Warburg como se manifesta em sua obra publicada e em
sua formação universitária e, em seguida, apresentar uma descrição geral da natureza e contexto
dos fragmentos. Uma fonte que está para ser publicada desde a década de 193035, que, não
obstante, só veio à luz nos últimos anos. Uma fonte que se mostra imprescindível na hermêutica
do pensamento de Warburg, como já reconhecia o próprio Gombrich: “Não se pode ignorar os
ditos fragmentos, já que demonstram melhor que qualquer outra anotação de Warburg o alcance
e a ambição de suas aspirações intelectuais que superam os limites de seus estudos sobre história
da arte” [Dichos fragmentos no se pueden omitir ya que demuestran mejor que cualquier otra
anotación suya el alcance y la ambición de sus aspiraciones intelectuales que superan los
límites de sus estudios sobre historia del arte] (GOMBRICH, 1970: 18)36.

35

No prefácio à edição de 1932 Saxl escreve sobre o projeto de obras completas, o qual teria como volume IV os
“Fragmentos para uma ciência da expressão baseada em fundamentos antropológicos” [Fragmente zur
“Ausdruckskunde auf anthropologischer Grundlage”] (WARBURG, 1932: V). Por volta de 1930, Fritz Saxl já
havia escrito à editora B. G. Teubner a respeito dos manuscritos de Warburg, seu caráter aforístico, bem como
apontado para a relevância desse material: “Warburg elaborou desde seus tempos universitários anotações sobre
formulações já feitas de problemas científicos, com os quais se ocupava. Formulações que alargam todo o âmbito
de seu pensamento, cuja amplitude o fundo da Bibliothek Warburg apresenta uma ideia” [Warburg hizo desde sus
tiempos en la universidad anotaciones sobre formulaciones ya hechas de problemas científicos de los que se
ocupó, formulaciones que llenan todo el ámbito de su pensamiento, de cuya amplitud el fondo de la Biblioteca
Warburg da una idea] (SAXL, 1930: XVII).
36
Mais recentemente Villhauer destacou a importância e o potencial de uma edição crítica dos “Fragmentos
fundamentais”: “Em virtude da publicação das “Obras Completas” esses textos serão trabalhados de forma crítica
e serão apresentados comentados, uma empreitada que seguramente lançará nova luz sobre grande parte das
interpretações e categorizações aqui expostas” [In Zuge der Veröffentlichung der ›Gesammelten
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O Santo do Poço Rico: algumas considerações sobre práticas alternativas de
cura e micro-história
Marcos Estevam Vasconcelos Silva37
RESUMO:
A comunicação tem como objetivo divulgar os resultados preliminares de uma pesquisa que
estou desenvolvendo para a tese de doutorado sob a orientação do Prof. Dr. Robert Daibert Jr.
no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Juiz de Fora. O estudo
busca perceber, através das repressões que incidiam sobre as práticas alternativas de cura no
município mineiro de Juiz de Fora, o papel e a importância dessas atividades no cotidiano da
população no período de vigência do primeiro Código Penal Republicano (1890 a 1941). A
proposta é apresentar a trajetória de Francisco Marcio de Paula, um garoto de 16 anos, negro,
pobre e analfabeto que ficou conhecido em Juiz de Fora como “O Santo do Poço Rico”. A
história de Francisco Marcio de Paula, acompanhada a partir da análise de múltiplas fontes sob
uma perspectiva de micro-história, nos interessa na medida em que nos permite discutir algumas
questões relevantes como os significados conferidos por indivíduos e por diferentes grupos
sociais à experiência da doença e da melhor forma de curá-la nos primeiros decênios do século
XX e a condenação dos hábitos, dos costumes e das religiosidades populares, vistas pelas
classes dominantes como fruto da ignorância e do atraso e que constituíam um sério entrave ao
desenvolvimento e ao progresso do país.
Palavras-chave: Santo do Poço Rico; Práticas alternativas de Cura; Primeiro Código Penal
Republicano.

ABSTRACT:
The present communication has the objective of showing the preliminary results of a research
I am writing for the doctorade theses under the orientation of Professor Robert Daibert Jr. on
the Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Juiz de Fora. The study seeks to
perceive, basing on the repression on the alternate healing practices on the municipality of Juiz
de Fora, the importance and role of such activities on the everyday life of the citizens during
the validity of the first Código Penal Republicano (1890-1941). The proposition is to present
the trajectory of Francisco Marcio de Paula, a 16 year old black boy, poor and illiterate, that
has become known in Juiz de Fora as "O Santo do Poço Rico". Francisco Marcio de Paula's
story, observed through a variety of fonts, under the micro-history perspective, is interesting
because it allows us to discuss some relevant questions as the meanegins given to some
individuals and some different social groups to the illness experience and the best healing
methods on the first’s decades of the 20th century and the condemnation of habits, costumes
and popular religiosity, considered ignorancy by the higher social classes and represented a
serious lock for the development and progress of the country.
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Nos últimos anos procuramos discutir algumas questões relacionadas às práticas
alternativas de cura estabelecidas em Juiz de Fora nos primeiros decênios do século XX. Em
dissertação intitulada “Entre a Justiça, a Ignorância e a Sabedoria” defendida em 2015, por
exemplo, abordamos a constituição do campo da medicina acadêmica na cidade, sua penetração
social e as tensões entre o paradigma científico e as práticas de alguns curadores que
conformavam o imaginário coletivo no período de vigência do Código Penal republicano (18901942).
Através da análise dos periódicos "O Pharol" e "Diário Mercantil" e também dos
processos de Crime Contra a Saúde Pública, buscamos perceber como e porque as classes
dominantes locais38, sintonizadas com o discurso médico-higienista característico dos anos
iniciais do século XX, lançaram mão de estratégias discursivas e coercitivas que combatiam e
estigmatizavam essas práticas. As fontes consultadas evidenciaram que as lutas simbólicas
deflagradas pelos médicos acadêmicos visavam não apenas criminalizar, ridicularizar e
inferiorizar os curadores39 e seus "clientes", mas, sobretudo, angariar legitimidade social para
suas formas de tratamento por meio da retórica da autoridade científica, que, naquele contexto,
se afirmava como símbolo do cosmopolitismo, da distinção social e da modernidade burguesa.
O conteúdo dos processos criminais utilizados na confecção da dissertação também nos
permitiu levantar algumas questões sobre as relações entre os curadores, os médicos
acadêmicos e a população. As análises apontaram que nesse momento as práticas alternativas
de cura pareciam ser indispensáveis para alguns habitantes de Juiz de Fora. Seus agentes,
mesmo sendo alvos de uma perseguição sistemática associada a dois fatores não excludentes
como a marginalização e a condenação dos hábitos e costumes populares e a tentativa da
"medicina científica" local de "higienizar" o espaço urbano e de se firmar como a "arte de curar"
hegemônica, não deixaram de ser procurados. Existiam elementos em seus tratamentos que os

38

O termo “classes dominantes” está sendo utilizado aqui inspirado na abordagem feita por Pierre Bourdieu em
sua obra A Distinção: crítica social do julgamento. São Paulo/Porto Alegre: EDUSP e ZOUK, 2008. De acordo
com esse autor, as classes dominantes são aquelas que possuem acesso privilegiado a bens e recursos escassos,
sendo estes materiais e simbólicos.
39
O termo “curador” está sendo utilizado para classificar todos aqueles que atuavam no campo da cura sem contar
com um diploma acadêmico. A existência de inúmeros indivíduos em Juiz de Fora nas décadas iniciais do século
XX com práticas e terapias heterogêneas nos levou a adotar um termo mais abrangente, capaz de englobar tanto
aqueles que atuavam como “verdadeiros” médicos quanto os que curavam através do catolicismo popular, das
religiões afro-brasileiras, do espiritismo e etc.
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tornavam indispensáveis para aqueles que viveram na "Manchester Mineira"40 nos anos finais
do século XIX e iniciais do século XX.
Um dos objetivos do texto era tentar perceber através de uma análise qualitativa dos
processos, quais eram os elementos responsáveis por fazer com que a população ignorasse o
discurso produzido pelas classes dominantes locais e continuasse a solicitar pelos préstimos dos
curadores. É certo que a falta de recursos financeiros, apresentada pelo discurso hegemônico
como um dos principais fatores de aproximação, não foi ignorada na pesquisa. Seria
ingenuidade acreditar que todos que viviam em Juiz de Fora nos anos finais do século XIX e
iniciais do século XX tinham condições de contratar os serviços dos esculápios. No entanto, as
fontes demonstraram que as práticas alternativas de cura não eram acionadas apenas por essa
razão, uma vez que pessoas que possuíam recursos e acesso à medicina acadêmica também se
valiam dos tratamentos dispensados pelos curadores.
Como um desses elementos, aventamos a hipótese de uma possível desconfiança dos
juizforanos em relação às práticas desempenhadas pelos médicos acadêmicos. As fontes
disponíveis na ocasião indicaram que por mais que houvesse um amplo esforço das autoridades
municipais e da imprensa local para valorizar a profissão médica e estigmatizar as atividades
dos curadores, esse discurso não se materializava na prática social. Para uma parte significativa
da população, a "medicina científica" era uma "arte de curar" relativamente "nova" e "estranha".
Seus agentes possuíam um comportamento próprio e um método "científico" de intervir no
corpo doente bastante diferente daqueles que a população estava habituada. Embora seus
tratamentos fossem divulgados, principalmente pela imprensa, como os únicos eficazes no
combate às enfermidades, eles, quando acionados, não correspondiam às expectativas. Das
diversas testemunhas envolvidas nos processos de Crime Contra a Saúde Pública, muitas
afirmaram que recorreram aos curadores após terem visitado, sem muito sucesso, alguns
médicos estabelecidos em Juiz de Fora.
Outro fator que possivelmente contribuía para afastar parte da população juizforana dos
esculápios nos primeiros anos do século XX era o caráter autoritário de suas práticas. As
truculentas "ações saneadoras" que figuravam diariamente nas primeiras páginas dos periódicos
locais, idealizadas pelos "Doutores" ligados à Sociedade de Medicina e Cirurgia de Juiz de Fora
40

O desenvolvimento das atividades urbanas que firmaram Juiz de Fora como o maior polo industrial de Minas
Gerais até as primeiras décadas do século XX garantiu ao município alguns apelidos sugestivos como "Manchester
Mineira", "Barcelona brasileira", "Princesa de Minas" e "Atenas de Minas". A esse respeito ver: MIRANDA,
1990:122
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e à Inspetoria/Diretoria Municipal de Higiene, eram responsáveis por negativar ainda mais a
imagem da medicina "científica". Com medo de que suas casas - e suas privacidades - fossem
vistoriadas, "higienizadas” e até mesmo demolidas, muitas pessoas deixavam de procurar pela
assistência médica, omitindo casos de doenças e se socorrendo em outras práticas de cura.
Em contrapartida, alguns curadores estabelecidos em Juiz de Fora apresentavam outras
formas de lidar com as doenças muito mais próximas do cotidiano e da crença da população.
Suas explicações para as origens das moléstias não eram complexas e suas formas de tratamento
eram socialmente compreensíveis dentro da visão de mundo compartilhada por seus "clientes".
Ao invés de recorrerem a intervenções dolorosas e indesejadas, como as cirurgias e as
internações, receitavam banhos, chás, ervas, purgantes, pão, água fluída, passes, orações e etc.
Enquanto que a medicina acadêmica buscava explicar as causas das doenças através de fatores
exclusivamente físicos, como os "famosos" miasmas mórbidos, principais responsáveis pelas
enfermidades e que surgiam, segundo os esculápios, nas residências insalubres dos menos
afortunados, indivíduos identificados com as práticas religiosas afro-brasileiras, com o
espiritismo e com o catolicismo popular possuíam uma interpretação que envolvia um
funcionamento integrado do corpo e do espírito que era compartilhada por parte significativa
da população. Inspirados pelos estudos da historiadora Gabriela dos Reis Sampaio (2001) e do
físico Fritjof Capra (1986), percebemos que nos anos finais do século XIX e iniciais do século
XX era comum em Juiz de Fora a crença de que as doenças que acometiam o corpo físico eram
causadas pela interferência, direta ou indireta, do sobrenatural. Muitos agentes da cura
estabelecidos na cidade, aos olhos de seus "clientes", eram supostamente indispensáveis pela
capacidade que tinham de manipular essas "forças ocultas". Além de tratar a tuberculose, a
sífilis, tumores e dedos machucados, arranjavam e desmanchavam casamentos, auxiliavam na
venda de propriedades, faziam aparecer amores e objetos furtados, entre outras coisas41. O fato
de todos eles possuírem uma "clientela" significativa, formada por pessoas de Juiz de Fora e de
outras localidades, sugeriu que suas formas “ignorantes”, "irracionais" e "supersticiosas" de
explicar e tratar as doenças eram, pelo menos para uma parte da população, mais convidativas
e toleradas do que as prescrições "científicas" dos médicos acadêmicos.

41

O processo de Crime Contra a Saúde Pública datado de 22 de abril de 1923 em que foi réu o curador Salathiel
Damasio da Rocha contém anexadas algumas cartas interessantes com alguns pedidos feitos por seus “clientes”.
Entre esses pedidos é possível verificar mulheres desejando o fim de relacionamentos e indivíduos solicitando
“ajuda espiritual” para vender propriedades e encontrar objetos furtados.
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Muito embora os achados da dissertação tenham comprovado a hipótese de que o fator
econômico não era determinante na aproximação entre a população e as práticas alternativas de
cura nos primeiros decênios do século XX, algumas questões aventadas sobre outros elementos
responsáveis por essa aproximação necessitavam ser aprofundadas a partir da análise de outras
fontes. A localização de um novo material após a conclusão da pesquisa empreendida no
mestrado nos abriu a possibilidade de revisitar o tema no doutorado sob uma perspectiva de
micro-história e explorar a complexidade social e cultural que permeavam as relações entre
médicos acadêmicos, curadores e seus “pacientes”. Entre os novos achados, dois se mostraram
importantes para esses propósitos. Trata-se de um inquérito e de algumas notícias de jornais
que nos permitem acompanhar as trajetórias de Francisco Marcio de Paula e Manoelina Maria
de Jesus.
FRANCISCO MARCIO DE PAULA: “UM POUCO SOBRE A VIDA DO ‘SANTO’”:
Francisco era um garoto com 16 anos de idade, negro e analfabeto que ficou conhecido
em Juiz de Fora como “O Santo do Poço Rico”. Segundo as reportagens especiais publicadas
pelo periódico “Diário Mercantil” na primeira quinzena de outubro de 1932, o “enviado da
Santa Manoelina de Coqueiros” estava realizando curas “assombrosas” na “humilde” residência
em que se achava hospedado na Avenida Rivelli.
Após ganhar destaque nas páginas do “Diário” que traziam informações detalhadas
sobre sua vida e suas curas, Francisco chegou a atrair, em apenas um dia, cerca de duas mil
pessoas que buscavam se livrar das enfermidades da alma e do corpo através de suas benzeções
e da água que distribuía. Entre essas pessoas – muitas delas entrevistadas pelos repórteres do
periódico - estavam tanto os “pobres coitados” que não possuíam recursos suficientes para
recorrer aos tratamentos oferecidos pelos médicos acadêmicos, quanto aqueles que já haviam
buscado pela “medicina científica” sem obter dela um resultado satisfatório.
O sucesso imediato das curas de Francisco não foi responsável por atrair apenas aqueles
que acreditavam em seus préstimos. Chegando ao conhecimento da polícia que um menor
estava atiçando “a curiosidade pública” no bairro do Poço Rico, o delegado João Valladão
determinou que fossem tomadas as necessárias providencias, instaurando um Inquérito para
colher as declarações do “santinho”. Valladão também achou conveniente realizar um exame
de sanidade “na pessoa do mencionado menor”, nomeando como peritos os médicos Simeão de
Faria e Joaquim Geraldo de Assis. (INQUÉRITO, 7 de outubro de 1932: 2).
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Em 7 de outubro de 1932, às 13 horas da tarde, Francisco foi submetido ao exame
solicitado pelo delegado. Nele, os peritos atestaram que o menor era um “débil mental, com
manifestações paranoicas, mania religiosa e de perseguição, apresentando sinais clínicos de
uma fraqueza pulmonar incipiente, pelo que convém a sua reclusão em um estabelecimento
apropriado”. (INQUÉRITO, 7 de outubro de 1932: 9).
No mesmo dia em que o exame foi realizado, o delegado resolveu finalizar o Inquérito
e encaminhá-lo ao Juiz de Direito da Primeira Vara de Juiz de Fora. Na conclusão do
documento, Valladão fez questão de sublinhar que Francisco Marcio de Paula era um menor
abandonado e que seu primo Cesário Marcondes, detentor provisório da guarda do garoto, o
“explorava, consciente ou inconscientemente”, algo que o tornava incapaz de cuidar de
Francisco por não compreender sua “triste situação” mental. Desta forma, impunha-se a
necessidade de uma medida de proteção ao “infeliz”, pois só assim poderia ele receber o
tratamento médico de que tanto necessitava. Para as autoridades, a reclusão de Francisco em
uma instituição da cidade também era essencial para afastá-lo da aglomeração dos “crentes”,
vindo de todas as partes. (INQUÉRITO, 7 de outubro de 1932: 10).
Diante da possibilidade da internação de Francisco, o “Diário Mercantil” e a população
reagiram imediatamente. No dia 8 de outubro o periódico publicou uma longa reportagem
mostrando sua insatisfação com o diagnóstico dos Drs. Simeão de Faria e Joaquim Geraldo de
Assis. De acordo com o texto, os “predestinados” estavam sendo “submetidos a numerosas
juntas de psiquiatras”. A própria Manuelina de Coqueiros, de quem “O santo do Poço Rico” se
dizia enviado, havia sido objeto de estudo de uma “brilhante” monografia confeccionada pelo
Dr. Silvério Mello. E que mesmo após o Dr. Silvério, um médico especialista do Rio de Janeiro,
passar um longo tempo em Coqueiros investigando minunciosamente o caso de Manuelina, este
não chegou a uma “conclusão definitiva sobre a natureza da moléstia, ou sobre se tratava ou
não de uma debilidade mental”. Diante desse fato, como poderia os peritos juizforanos, “após
uma ligeira conversa com Francisco”, concluir precocemente que o menor era um paranoico?
Na opinião do articulista, os “santos” podiam não ser, de fato, “indivíduos normais”,
mas eram, acima de tudo, “reflexos do meio ignorante e supersticioso” em que viviam e eram
criados. Desta forma, ele não acreditava que Francisco Marcio de Paula, “uma criança de 16
anos, com organismo ainda em formação”, era um paranoico. Talvez se tratasse apenas de um
menor “explorado por uma quadrilha de espertalhões”. (DIÁRIO MERCANTIL, 8 de outubro
de 1932: 4).
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Já no dia 13 de outubro, cerca de 290 pessoas assinaram um documento endereçado ao
Juiz da Primeira Vara pedindo que Francisco continuasse realizando seus milagres e
permanecesse morando com seu primo Cesário Marcondes:

O abaixo assignados confiantes no espirito de justiça de V. S vem expor o
seguinte: - Conforme é já sabido de acordo com a indicação fornecida pelo sr.
Dr. Delegado de Polícia, V.S determinou que o menor Francisco Marcio de
Paula que vem obtendo curas inegáveis e reconhecidas por todos que vem
frequentando a sua casa, fosse internado num asylo. Entretanto desejosos
todos da não internação do referido menor viemos todos a presença de V. S
solicitar permissão para que Francisco Marcio de Paula fique residindo com
seu parente com que vem morando há quase dois meses, curando os pobres
coitados que não dispõem de recursos para recorrerem a sciencia medica, ou
mesmo aqueles que já trataram pela sciencia e nada conseguiram.
Confiante no espirito justiceiro de V. S
Pedem e Esperam
Deferimento
Juiz de Fora, 13 de outubro de 1932. (INQUÉRITO, 7 de outubro de 1932:
16).

O Juiz A. Martins finalizou o inquérito no dia cinco de novembro ordenando que a peça
fosse arquivada. Atendendo parcialmente os pedidos daqueles que participaram do abaixoassinado, o magistrado confiou a guarda de Francisco Marcio de Paula a seu primo Cesário
Marcondes “com recomendação de zelar pela sua saúde e educação e proibição de especular-se
com a crendice popular que pretende transformá-lo em milagreiro”. (INQUÉRITO, 7 de
outubro de 1932: 23). E essa foi a última vez que encontramos informações sobre Francisco nas
fontes analisadas até agora.
MANOELINA MARIA DE JESUS: “UM POUCO SOBRE A VIDA DA ‘SANTA’”:
Manoelina Maria de Jesus era uma jovem negra, pobre e analfabeta. Tinha entre 18 e 20
anos quando ficou nacionalmente conhecida como a “Santa de Coqueiros”. Os rumores sobre
os inúmeros milagres efetuados pela camponesa se espalharam rapidamente pelo país com a
ajuda das reportagens publicadas pelo vespertino carioca “A Noite”. Por vários dias, os
enviados especiais do jornal do Rio responsáveis por cobrir o caso, detalharam as curas e a
movimentação atípica na casa da “taumaturga” e entrevistaram os inúmeros “romeiros” que se
diziam curados. Cegos que recuperaram completamente a visão, paralíticos que voltaram a
andar foram uma constante nas primeiras páginas.
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Em pouco tempo o pacato lugarejo de Coqueiros se transformou em um centro agitado
de fé e curiosidade. Pessoas de todos os cantos do país e de diferentes classes sociais se dirigiam
para a humilde casa da Santa a pé, a cavalo, de carro ou transportadas por trens e caminhões
superlotados. E conforme os milagres de Manoelina aumentavam, as tiragens do “A Noite”
seguiam a mesma proporção. Segundo dados divulgados na edição de oito de maio de 1931, no
dia primeiro de abril foram impressos 124.000 exemplares. Já no dia 30, quando o suspense
pairava sobre os diagnósticos dos médicos convidados pelo periódico para examinar a
“taumaturga”, esse número ultrapassou a marca de 214.000. O jornal atribuía o “boom” de
“crentes” e de leitores justamente à nomeação da “caravana scientifica”:

A romaria toma proporções assustadoras
Os trens da Central despejam, agora, em João Ribeiro, verdadeiras multidões.
Os próprios moradores da localidade asseveram que nunca viram tamanha
afluência de povo. E todos creem que o fato se explica pela nomeação da junta
de scientistas, feita pela A NOITE. Hoje desembarcaram, aqui, cerca de
novecentas pessoas, e Manoelina atendeu a quase outras tantas, vindas de
outros lugares. (A NOITE, 8 de maio de 1931: 4).

Em junho de 1931, após sucessivas investidas das autoridades médicas, policiais e
eclesiásticas, Manoelina foi internada em Belo Horizonte, no Instituto psiquiátrico Raul Soares.
As ordens teriam partido do próprio Secretario do Interior, alegando que a jovem deveria tratar
“convincentemente” da sua saúde, “seriamente combalida”. A medida também tinha como
objetivo evitar que a casa da “Santa” continuasse “assediada por grande multidão de pessoas
atacadas de todas as moléstias, bem como de indivíduos sem fé, que ali iam explorar a
credulidade dos romeiros”. (A NOITE, 12 de junho de 1931: 2).
A população e a própria redação do “A Noite” contestaram a “violência inútil da polícia”
e a “truculência das autoridades mineiras” e pediram a liberação imediata da “santa”. E antes
mesmo que um “habeas-corpus” fosse julgado pelo Superior Tribunal de Belo Horizonte,
Manoelina Maria de Jesus foi posta em liberdade no dia 16 de junho. Para o vespertino carioca,
a liberdade da “Santa de Coqueiros” era “uma vitória da opinião pública e da lei, pois a lei,
pelos íntegros magistrados mineiros, seria restabelecida em todo o seu império e protegeria
Manoelina como se fazia mister”. (A NOITE, 17 de junho de 1931: 2).
Livre do manicômio e das garras da polícia, a jovem camponesa partiu para Dom
Silvério. Naquele distrito, a “afluência” de romeiros continuou a todo vapor até o inicio de
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1932, momento em que Manoelina, “depois de um longo período de extraordinária evidencia,
cairá no esquecimento”. (A NOITE, 28 de março de 1932: 1).
Em 14 de fevereiro de 1960, depois de uma prolongada enfermidade, “durante a qual se
recusou a tomar alimentos e medicamentos”, Manoelina Maria de Jesus faleceu em Crucilândia
(MG) aos 45 anos de idade. Seu enterro reuniu cerca de duas mil pessoas que “fizeram uso da
palavra” para agradecer seus “’milagres’ e ‘curas’”. (CORREIO DA MANHÃ, 19 de março de
1960: 1).

ONDE OS CAMINHOS SE CRUZAM E AS PEÇAS SE ENCAIXAM: A SANTA DE
COQUEIROS E O SANTO DO POÇO RICO:
Como foi possível perceber, as histórias de Francisco e Manoelina possuem muitos
pontos em comum. Ambos eram negros, pobres e analfabetos, foram “beatificados” pela
população, tiveram seus milagres divulgados pela grande imprensa, foram diagnosticados pelos
esculápios como “débeis mentais” e acabaram perseguidos pelas autoridades por conta de suas
práticas de cura.
Quando nos deparamos com o caso do “Santo do Poço Rico” ficamos surpresos e
eufóricos com sua excepcionalidade. Diferentemente de muitos outros curadores que
localizamos nas primeiras décadas do século XX - para os quais os jornais separaram um
pequeno espaço nas páginas policiais -, as reportagens do “Diário Mercantil” sobre a trajetória
de Francisco nos forneceram mais informações sobre suas práticas do que a fonte judicial.
Embora o caso do garoto fosse repleto de aspectos interessantes, como o número elevado de
enfermos que buscaram por seus préstimos, o que realmente nos chamou a atenção em um
primeiro momento foi o posicionamento que o “Diário Mercantil” adotou em relação à sua
atuação, visto que esse periódico não costumava ser conivente com as práticas culturais
populares, sobretudo com as que envolviam uma intervenção na alma e no corpo doente.
Essas questões nos aproximaram das considerações de Carlo Ginzburg sobre a
expressão “excepcional normal” formulada por Edoardo Grendi e utilizada para designar uma
“documentação que só aparentemente é excepcional”. Ginzburg, ao aprofundar a discussão,
desenvolveu uma interpretação do termo que é de serventia para pensarmos a importância das
“contradições” do “Diário Mercantil”:
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Mas o “excepcional normal” pode ter ainda um outro significado. Se as fontes
silenciam e/ou distorcem sistematicamente a realidade social das classes
subalternas, um documento que seja realmente excepcional (e, portanto,
estaticamente não frequente) pode ser muito mais revelador do que mil
documentos estereotipados. Os casos marginais, como notou Kuhn, põem em
causa o velho paradigma, e por isso mesmo ajudam a fundar um novo, mais
articulado e mais rico. Quer dizer, funcionam como espias ou indícios de uma
realidade oculta que a documentação, de um modo geral, não deixa
transparecer. (GINZBURG, 1990: 177).

Por esses e outros motivos, o “Santo do Poço Rico”, ao lado de outros curadores
estabelecidos em Juiz de Fora que legaram fontes riquíssimas em detalhes sobre suas práticas 42,
já assumia um papel de destaque na pesquisa. A história de indivíduos que se aventuravam
ilegalmente pelo campo da cura nos primeiros decênios do século XX se tornaram
indispensáveis por nos permitir discutir os significados conferidos por indivíduos e por
diferentes grupos sociais à experiência da doença e da melhor forma de curá-la nos primeiros
decênios do século XX e a condenação dos hábitos, dos costumes e das religiosidades
populares, vistas pelas classes dominantes como fruto da ignorância e do atraso e que
constituíam um sério entrave ao desenvolvimento e ao progresso do país.
Naquela ocasião, contudo, não tínhamos muitas informações sobre a “Santa de
Coqueiros”. Foi somente quando avançamos na leitura das fontes disponíveis sobre o caso do
garoto que Manoelina se tornou uma peça fundamental de nosso quebra-cabeça. O fato de seu
nome aparecer nos títulos das reportagens sobre “O Santo do Poço Rico” indicou que ela seria
fundamental para compreendermos a popularidade de Francisco e as complexas relações
estabelecidas entre ele, a população, os médicos acadêmicos, as autoridades locais e a imprensa.
Após localizarmos as diversas reportagens do “A Noite” e compará-las com as
publicações do “Diário Mercantil”, as peças finalmente se encaixaram. Os textos
“contraditórios” divulgados pelo periódico juizforano foram se tornando inteligíveis na medida
em que aprofundámos nos trabalhos realizados pela equipe do vespertino carioca. A nítida
inspiração do articulista do “Diário” em relação às reportagens bem-sucedidas produzidas por
seus colegas do Rio de Janeiro nos ajudou a compreender os motivos que levaram o “Diário” a
romper com certos “padrões ideológicos” que orientavam a grande imprensa nos primeiros
decênios do século XX.

42

Como Salathiel Damasio da Rocha, Eugenio Vicente, Ricardo Carlos e Christovam Torres de Camargo.
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É evidente que os dois periódicos analisados foram responsáveis pela construção das
imagens da Santa de Coqueiros e do Santo do Poço Rico e pela ampliação da credibilidade de
suas curas. No caso de Francisco, essa questão pode ser percebida no depoimento prestado por
seu primo Cesário Marcondes no inquérito em que o menor foi réu. Segundo Marcondes, muitas
pessoas procuraram pelas bênçãos de Francisco na primeira metade do mês de outubro,
principalmente depois que o jornal “Diário Mercantil” passou a publicar sobre seus milagres.
Na segunda feira - dia 3 de outubro de 1932, por exemplo, cerca de duas mil foram até a sua
casa. (INQUÉRITO, 7 de outubro de 1932: 6v).
Por outro lado, isso não significa que os textos do “A Noite” e do “Diário Mercantil”
foram os únicos fatores que contribuíram para o sucesso dos dois curadores. No caso específico
do “Santo do Poço Rico”, pelo menos mais dois elementos devem ser levados em consideração:
os “elos” responsáveis por aproximar a população das práticas alternativas de cura nas primeiras
décadas do século XX, discutidos no inicio desse texto, e a influência do caso de Manoelina na
edificação da autoridade social de Francisco.
Uma das hipóteses que aventamos, portanto, é que o sentimento de confiança na eficácia
das curas de Francisco e sua autoridade social foram legados deixados por Manoelina e que
foram sendo reforçados pelas reportagens publicadas pelo Diário Mercantil na primeira
quinzena de 1932. Reportagens estas que fizeram questão de tratar o “santinho” como um
“enviado” ainda mais poderoso que a “Santa de Coqueiros”:
Os comentários fervilham por toda a parte e inúmeros são os que afirmam
possuir o “santinho” ainda mais “força” que Manuelina de Coqueiros.
Conforme dissemos, gente de toda a classe social tem procurado o “enviado”
da “santa” de Coqueiros, na esperança de uma cura.
Ainda ontem lá encontramos um senhor, de boa aparência, que buscava o
“iluminado” afim de obter a “cura” de sua vista. Estava ele acompanhado de
uma senhora e uma linda criança de cerca de 6 anos. Ao que nos informaram,
é ele irmão de um conhecido advogado de nosso fôro.
Esteve ele em demorada conferencia com o “santo” sempre acompanhado por
sua esposa, que o amparava para caminhar. (DIÁRIO MERCANTIL, 4 de
outubro de 1932: 4).

Como vimos anteriormente, no primeiro semestre de 1931 a fama de Manoelina
ultrapassou as fronteiras de Coqueiros com a ajuda das publicações do “A Noite”, e atingiu
localidades distantes e relativamente próximas como Juiz de Fora. Neste munícipio, assim como
em muitos outros, havia confiança na “eficácia das curas” da camponesa. Nos trens da Central
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e nos caminhões superlotados, muitos partiram em direção a casa da santa em busca de um
lenitivo para suas aflições. Na região central da cidade, próximo à Catedral Metropolitana,
diversas pessoas disseram ter visto o rosto da “taumaturga” dentro de uma garrafa de água
benta. O fato causou um grande alvoroço, como demonstra uma publicação do “O Lynce” de
julho de 1931.

[...] E, o phenomeno, que milhares de pessoas em nossa cidade acabam de
afirmar que viram, vem confirmar o nosso ponto de vista, pois, em uma casa
sita no morro de Santo Antônio, onde tiraram até photografias e acorreram
milhares de pessoas, durante dias, foi exposto à janela, afim do público
verificar melhor, um litro contendo agua fluida (ou benta) por Manoelina, em
cujo liquido se notam as feições dessa moça. Há quem diz que não viu nada,
mas a maioria diz que viu o phenomeno. Como lá não fomos, nada podemos
adiantar. O certo, porém, é que depende de muito estudo para definir, se é
mesmo um phenomeno ou uma sugestão das pessoas que ali foram ver
Manoelina... em espirito. (O LYNCE, 4 de julho de 1931: 1).

Em suma, o papel e a importância das práticas alternativas de cura no cotidiano da
população, a fama de Manoelina em Juiz de Fora e as reportagens do “Diário Mercantil”
contribuíram para “santificar” Francisco. Todos esses elementos somados geraram a confiança
da população nas curas do garoto e firmaram sua autoridade social. E em outubro de 1932 o
garoto herdou algo de imaterial. O cenário para sua ascensão e queda já estava parcialmente
montado. A imprensa local tinha o modelo a ser seguido. Os juizforanos possuíam um santo
para chamar de seu. E os médicos e as autoridades policiais, um jovem negro e pobre para
diagnosticar como “débil mental”.
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Patentes militares e possibilidades de ascensão social para pardos e libertos
na América portuguesa. Comarca do Serro Frio, Minas Gerais, 1769-1799
Gabriela de Andrade Ferreira43
RESUMO:
Este trabalho pretende demonstrar como a presença de pardos e libertos em corpos de auxiliares
e de ordenanças colocava a mobilidade social no horizonte de possibilidades dos indivíduos
que conseguiam acessá-los, ao mesmo tempo em que reproduzia a realidade hierarquizante da
sociedade de Antigo Regime na América Portuguesa do século XVIII. Partindo desse
entendimento, serão apresentadas cartas patentes retiradas do Arquivo Histórico Ultramarino,
referentes à comarca do Serro Frio, Minas Gerais, entre 1769 e 1799, a fim de demonstrar como
tais indivíduos se inseriam estrategicamente em tais corpos buscando reconhecimento e
ascensão social, tendo em vista sua submissão à hierarquia do sistema e o estabelecimento de
redes de sociabilidades que lhes permitiam alcançar a mobilidade desejada.
PALAVRAS-CHAVE: Tropas de pardos e libertos. Mobilidade social. História militar.
ABSTRACT:
This work intends to demonstrate how the presence of browns and freedmen in “corpos de
auxiliaries” and “corpos de ordenanças” put the social mobility in the horizon of possibilities
of the individuals who could access them, at the same time that it reproduced the hierarchical
reality of the Ancien Regime society in the Portuguese America of the XVIII century. Based
on this, patent letters will be presented from the Arquivo Histórico Ultramarino referring to the
region of Serro Frio, Minas Gerais, between 1769 and 1799, in order to demonstrate how these
individuals were strategically inserted in such military positions seeking recognition and social
ascension, considering their submission to the system hierarchy and the establishment of
sociability networks that allowed them to achieve the desired mobility.
KEYWORDS: Browns’ and freedmen troops. Social mobility. Military History.
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O trabalho a ser apresentado compreende parte das análises e discussões surgidas a partir
da pesquisa de Iniciação Científica “Relações entre universo militar colonial, escravidão e
Antigo Regime: africanos e seus descendentes e sua mobilização bélica. Comarca de Serro Frio,
século XVIII”, do qual sou bolsista sob coordenação da professora Ana Paula Pereira Costa,
bem como do grupo de estudos de História Militar vinculado ao LAHES da UFJF. A referida
pesquisa busca demonstrar como a presença de pardos e libertos em corpos de auxiliares e de
ordenanças colocava a ascensão social no horizonte de possibilidades dos indivíduos que
conseguiam acessá-los, ao mesmo tempo em que reproduzia a realidade hierarquizante da
sociedade de Antigo Regime na América Portuguesa do século XVIII. Seu desenvolvimento
parte da ideia de que a posse de patentes militares propiciava aos pardos e libertos lugar de
destaque na sociedade mineira do setecentos, ainda que tais possibilidades de ascensão fossem
limitadas e exigissem desses indivíduos esforço por um longo tempo.
Consideramos a obtenção da patente militar como uma possibilidade de acesso a relativa
mobilidade social na realidade dessa sociedade escravista altamente hierarquizada, ao mesmo
tempo em que partimos da concepção de que os ofícios militares funcionavam enquanto
instrumento de hierarquização, na medida em que promoviam a inserção não só das elites locais,
mas também de outros estratos sociais na ordem política do Antigo Regime. Nesta perspectiva,
utilizaremos cartas patentes retiradas do Arquivo Histórico Ultramarino, referentes à comarca
do Serro Frio, Minas Gerais, entre 1769 e 1799, a fim de elucidar e demonstrar que esses
indivíduos pardos e libertos enxergavam na ocupação dos corpos militares um meio de serem
reconhecidos e alcançarem mobilidade social através de promoções e outras vantagens
inerentes aos cargos que exerciam. Assim, da mesma forma que reproduziam o sistema ao
serem inseridos na hierarquização e disciplinarização inata ao funcionamento desses corpos
militares, esses agentes rompiam com as prescrições antigas inicialmente estabelecidas acerca
da caracterização dos oficiais militares e, com isso, conseguiam se elevar verticalmente na
pirâmide social altamente hierarquizada do Antigo Regime.

DA HISTÓRIA MILITAR TRADICIONAL À NOVA HISTÓRIA MILITAR:
Embora a História Militar se configure enquanto gênero antigo na historiografia,
predominante durante o século XIX, esse tipo de abordagem foi por muito tempo negligenciado,
sobretudo a partir da década de 1950, com o advento e predominância de abordagens
estruturalistas na produção do conhecimento histórico. Até então, essa História Militar
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tradicional, como ficou conhecida posteriormente, privilegiava uma narrativa moralista
fundamentada na descrição factual de batalhas a partir de um culto aos heróis, desconsiderando
qualquer tipo de problematização ou reflexão acerca desses objetos. A compreensão
comportamental dos contextos social, político, econômico e cultural não se constituía enquanto
interesse principal dos que estudavam essas instituições militares (MOREIRA e LOUREIRO,
2012: 16).
Nesse sentido, vale ressaltar a importância dessa abordagem nos processos de
consolidação e legitimação dos Estados Nacionais durante o século XIX. Tal historiografia
cumpria uma função essencialmente política de favorecer a perspectiva governamental,
utilizando-se de elementos sócio-culturais para gerar uma identificação do corpo social com a
nação (MORAIS, 2013: 102). Havia uma relação intrínseca entre a História Geral e a História
Militar, o que predominou até a primeira metade do século XX. A partir do momento em que
as discussões de cidadania tornaram-se mais passíveis de discussão do que as questões de
legitimação do Estado – pois estas já haviam se consolidado, não havendo mais razão para
discuti-las – a demanda historiográfica passou a se concentrar em uma História social. Devido
à falta de renovação teórica e metodológica da História Militar e a dificuldade em desvinculála aos fenômenos políticos, as críticas à História Política foram automaticamente associadas aos
estudos de fenômenos militares, cooperando ao abandono do interesse por esse eixo temático
durante esse período (JUNIOR e LOUREIRO, 2012: 86).
Além disso, as transformações verificadas pelo conhecimento histórico na primeira
metade do século XX incentivaram a perda de espaço da História Militar na academia. Nesse
momento, surgia a École dos Annales, na qual o marxismo e o estruturalismo consolidavam-se
como novas influências historiográficas e modelos explicativos, segundo os quais os fatores
econômicos e sociais eram privilegiados em detrimento dos políticos. Sendo assim, a ascensão
de uma história econômica, serial e quantitativa de longa duração contribuiu à discriminação
da história militar que, até então, se baseava em eventos de curta duração e em uma perspectiva
política. Essa marginalização e crítica à História Militar vigoraram principalmente entre 1945
e 1968, período classificado por Peter Burke como o momento da segunda geração dos Annales
(JUNIOR e LOUREIRO, 2012: 86-87).
Todavia, a partir da década de 1980, tanto a história política quanto a história militar
começaram a se ressignificar e a se reestruturar, voltando a serem vistas como objetos centrais
de estudo a partir de alguns fatores. Dentre estes, vale ressaltar a aproximação da História com
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a Antropologia e Teoria Social, o que possibilitou novos métodos, abordagens e objetos à
historiografia (JUNIOR e LOUREIRO, 2012: 88). Também deve ser considerada a influência
da micro-história italiana nesse processo, tendo em vista sua pesquisa baseada na valorização
do indivíduo como agente central e decisivo nas questões coletivas. A possibilidade de
verificação das interações e mobilidades sociais a partir da redução da escala colocou em xeque
não só o caráter verídico e generalizante da história total, mas também todo o paradigma
estruturalista e as certezas cartesianas até então submetida a ele. A difusão dos conceitos de
relativismo e subjetivismo, somadas a uma valorização e preocupação com questões individuais
e de representação de grupos até então negligenciados pela historiografia levaram a essa
revolução historiográfica responsável pelo “retorno” da história política e do tema militar às
pesquisas, porém adequados à História Social (MORAIS, 2013: 105-107).
A partir desse deslocamento de percepção do conhecimento histórico, a Nova História
Militar emerge dotada de um novo horizonte técnico e metodológico, pautada em uma
organização aproximada aos paradigmas da nova historiografia francesa, deixando de lado as
narrativas militares tradicionais. A profissionalização dos historiadores em pós-graduações
passou a fomentar pesquisas revisionistas que superaram a História Militar tradicional
(MORAIS, 2013: 106), levando à compreensão de que os fenômenos militares não devem ser
analisados (MOREIRA e LOUREIRO, 2012: 16) por si só, mas devem considerar as relações
entre o indivíduo e a sociedade, tendo em vista o estabelecimento de redes sociais destes e seus
objetivos ao tomar cada uma de suas decisões.

NOVA HISTÓRIA MILITAR BRASILEIRA:
A historiografia brasileira não ficou alheia às modificações teóricas e metodológicas
proporcionadas principalmente pela Nova História francesa e pela micro-história italiana. A
difusão dos cursos de pós-graduação no Brasil a partir da década de 1980 possibilitou maior
integração entre a historiografia nacional e a internacional, o que propiciou a entrada no país de
estudos mais recentes. Estes permitiram revisar ou investigar novos e antigos objetos dos
períodos colonial, imperial e republicano brasileiro. Acerca do período colonial, uma das
mudanças mais importantes refere-se às críticas em torno da análise historiográfica marxista
predominante enquanto eixo teórico e metodológico na compreensão da colônia brasileira até a
década de 1970 (MORAIS, 2013: 104), a qual deu lugar a uma produção que, segundo Maria
Fernanda Bicalho, buscou pensar as relações entre Portugal e seus territórios ultramarinos a
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partir de suas conexões (BICALHO, 2009: 94). Partindo desse pressuposto, surge uma noção
mais abrangente de império, que possibilitaria, através das redes de sociabilidades, a
coexistência de múltiplos mundos e lógicas políticas que permitiram a sobrevivência desse
poder colonial, mesmo sendo ele frágil (BICALHO, 2009: 96-97). A perspectiva teórica e
conceitual passa a ser a da existência da negociação, incorporação e colaboração entre poder
central e local.
Segundo António Manuel Hespanha, essa renovação da História Militar se dá não só na
abordagem de novos temas, mas também no enfoque de assuntos tradicionais diante de uma
nova metodologia. Dessa maneira, os ofícios militares passam a ser vistos como importante
instrumento de hierarquização e inserção das elites locais e outros estratos sociais na ordem
política do Antigo Regime, que tinha como base a desigualdade social. Sob o âmbito nacional,
a análise dos militares mostra-se importante por permitir enxergar as relações com a Coroa,
bem como suas negociações, canais de comunicação e defesa de interesses, sendo, portanto,
fundamentais ao entendimento do elo entre Portugal e a periferia (MOREIRA e LOUREIRO,
2012: 17-22).
Aplicado à renovação dos objetos da História Militar e associando-os aos estudos de
pardos e libertos inseridos em ofícios militares no Brasil, infere-se que, da mesma forma que
as relações entre poder central e local davam-se através de redes de sociabilidades, a concessão
de patentes militares a esses indivíduos funcionava, além de outros motivos, como um fator de
negociação que beneficiava o sujeito negligenciado pela hierarquia estamental do Antigo
Regime, proporcionando a ele certa mobilidade social (COTTA, 2010: 65). Ao mesmo tempo,
garantia a obediência e submissão desse sujeito ao sistema, cooperando à reprodução do
funcionamento do mesmo. Como mencionado por Ana Paula Pereira Costa, “na concepção das
autoridades portuguesas, os corpos de ordenanças funcionariam também como um instrumento
pedagógico, a mostrar a cada vassalo o seu lugar na ordem da sociedade” (COSTA, 2014: 44).
Como afirmado pela autora, as especificidades da capitania aqui analisada – a de Minas Gerais
– devem ser destacadas, pois ainda que a preocupação com a ordem interna também estivesse
presente nas políticas militares de outras capitanias durante o período colonial, esse aspecto se
sobressaiu em Minas Gerais dentre outras particularidades associadas ao campo militar
(COSTA, 2014: 44-45).
Assim, conclui-se, nesse breve balanço historiográfico, que, diante da renovação dos
estudos sobre história militar no Brasil, essas instituições se configuravam enquanto
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importantes canais de preservação e expressão de valores dos africanos e seus descendentes,
fossem eles livres ou escravos (LARA, 2005: 35). A ocupação de determinados postos militares
por pardos e libertos demonstra a existência de fissuras no sistema estamental colonial brasileiro
que se verificou diante das especificidades e necessidades da colônia. Como afirmado por
Francis Cotta, a patente militar tornava possível “a montagem de redes de apadrinhamento, de
matrimônio e de sociabilidades entre indivíduos que faziam parte deste mesmo universo”
(COTTA, 2010: 65). A inserção desses indivíduos nesses corpos militares era permeada por
aspectos estratégicos e, diante dos estudos da Nova História Militar brasileira, é possível
conhecer melhor essas estratégias e as motivações desses indivíduos.

ORGANIZAÇÃO DOS CORPOS MILITARES EM PORTUGAL E NO ULTRAMAR:
Maria Fernanda Bicalho destaca a possibilidade de a guerra ser considerada como uma
chave explicativa da relação estabelecida dentre colônia e metrópole (COSTA, 2014: 40).
Partindo desse pressuposto e tendo em vista a organização militar lusitana clássica, bem como
as suas necessárias adaptações frente às especificidades da colônia e da comarca de Serro Frio,
em Minas Gerais, buscaremos analisar como funcionavam os corpos militares em questão,
considerando as funções desempenhadas pelos indivíduos que os compunham, além dos
benefícios com os quais eram favorecidos.
A organização militar portuguesa pode ser dividida, de maneira clássica, em: regulares,
também conhecidos como tropa paga ou de linha; auxiliares, também conhecidos como
milícias; e as irregulares, a saber, as ordenanças. As tropas de caráter regular recebiam soldo,
fardamento, cavalos, assistência médico-hospitalar e alguns outros benefícios (COTTA,
2010:41).
Os corpos auxiliares, ou as milícias, foram organizados em Portugal em 1643, durante
o reinado de Dom João IV, e eram responsáveis por operar juntamente com a tropa regular, ao
seu lado, e também substituí-la quando esta fosse chamada para operar em outro território. De
modo prático, esses corpos desempenhavam tanto atividades internas quanto externas, devido
à insuficiência observada nos corpos regulares. Os homens que ocupavam os cargos dentro
dessa esfera militar eram vassalos em tempo parcial, não assalariados, sendo arregimentados
segundo seu lugar de origem. Por outro lado, como benefícios, tinham direito a foro militar;
eram isentos de determinados impostos e tributos impostos pelas câmaras, como a contribuição
com fintas; não precisavam prestar os serviços destinados às ordenanças; não poderiam ser
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obrigados a servir em cargos públicos contra sua vontade, dentre outros privilégios. Suas
promoções eram obtidas em virtude da conjugação dos serviços prestados à Coroa e da inserção
dos futuros patenteados em redes clientelares (COTTA, 2010: 41-44).
Completando esse tripé clássico da organização militar lusitana, encontram-se os corpos
irregulares, representados pelas ordenanças. Estas foram instituídas em Portugal em 1570,
durante o reinado de Dom Sebastião. Essencialmente, as ordenanças eram formadas por homens
que não eram instruídos militarmente de maneira formal, mas, de forma paradoxal,
participavam de missões de caráter militar (COTTA, 2010: 44). Eram formados por moradores
locais e acionados em momentos de perturbação da ordem e, assim como os auxiliares, não
recebiam soldo.
No que tange a colônia brasileira, observa-se uma preocupação da Coroa em elaborar as
primeiras normas para organizar a colônia militarmente a partir de 1548. Nesse momento, tal
organização dirigia-se aos moradores locais. A partir do regimento desse ano, os corpos de
ordenança começaram a se organizar na América portuguesa. Na capitania das Minas Gerais,
sua introdução data de 1709 (COSTA, 2014: 41-43).
Como já mencionado anteriormente, na capitania de Minas Gerais, a introdução e
organização desses corpos militares deve ser associada à necessidade de controle da ordem
pública. Vários são os autores que destacam, por exemplo, a importância dos corpos de
ordenanças para a efetivação da colonização de Minas, tendo em vista seu auxílio em repressões
internas de levantes e no controle de povos inimigos, como o gentio, o quilombola e o vadio
(COSTA, 2014: 44).
Sendo assim, é preciso levar em conta que as necessidades e especificidades da colônia
levaram a uma reestruturação e a uma adaptação do chamado triple clássico da organização
militar portuguesa. Além da necessidade apresentada pela colônia em incorporar esses
indivíduos nos ofícios militares devido à insuficiência das tropas de primeira linha, eram
atribuídas a esses indivíduos, muitas vezes, as funções que outros corpos, hierarquicamente e
socialmente mais valorizados, se recusavam a prestar. Assim, coube principalmente a africanos
e seus descendentes, fossem eles cativos ou libertos, entrarem em matos, em lugares trincados
e de difícil acesso, a fim de patrulhar estradas e buscar aquilombados, índios bravos, facinorosos
e assaltantes que atacavam vilas e arraias, já que eles eram os mais qualificados para identificar
os rastros e vestígios da passagem destes (COTTA, 2010: 65).
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Assim, as três principais forças militares portuguesas serão subdivididas de acordo com
suas hierarquias sociais que, na América portuguesa, estarão associadas a grupos de índios,
pretos, pardos e brancos. Os africanos e seus descendentes eram agrupados, basicamente, em
quatro espécies de milícias: as companhias auxiliares de infantaria, companhias de ordenanças
de pé, corpos de pedestres e corpos de homens do mato (COSTA, 2014: 48). Analisares mais
enfaticamente as atribuições e favorecimentos previstos para os corpos de pedestres,
ordenanças de pé e a infantaria auxiliar, considerando os cargos ocupados pelos indivíduos a
serem analisados.

CORPOS DE PEDESTRES:
Aqueles que compunham os corpos de pedestres tinham a especialidade de atuar em
locais de difícil acesso, tendo sua utilidade concentrada, principalmente, na tentativa de impedir
contrabandos e extravios. Na região de Minas Gerais, sua atuação com a tropa regular era direta.
Nessa comarca, foram distribuídos pela Repartição Diamantina, destacamentos, registros e
guardas, tendo sido, portanto, muito presentes na região do Serro Frio (COTTA, 2010: 74-76).
Apesar da sua importância na região das Minas, não eram uma exclusividade dessa capitania.
Tomando como exemplo o caso de José Gonçalves de Morais, cuja nomeação ao cargo
de capitão-mor das Entradas do Mato, da Companhia dos Pedestres da Intendência dos
Diamantes do Serro do Frio, data de 1799, podemos analisar como o reconhecimento social
acerca da inserção desses indivíduos em determinados postos militares correspondia a uma
estratégia de mobilidade social. José Gonçalves de Morais servia, até então, como capitão-mor
das Entradas do Mato devido ao impedimento de José de Sousa Ferreira. Porém, diante de seu
falecimento, solicita “passar carta patente deste governo na forma do estilo”44. Analisando os
motivos expostos para justificar sua nomeação, o que chama atenção no conteúdo da carta é o
seguinte trecho:

Comportando-se o suplicante com fidelidade e desempenho das suas
obrigações, fora injustamente culpado pela devassa em que procedera o
desembargador intendente, que então o era, pelo incêndio sucedido em uma
casa coberta de capim de cuja culpa estava livre e absoluto por sentença
proferida naquele juízo, e confirmada na relação do distrito, e se achava sem
crime algum45.

44
45

AHU-Minas Gerais, cx. 150, doc. 78.
AHU-Minas Gerais, cx. 150, doc. 78. Grifo meu.
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A partir do trecho citado, destacamos a justificativa dada pelo Visconde de Barbacena
ao nomear o indivíduo ao posto militar solicitado. A fidelidade e o bom desempenho das
obrigações do sujeito refletem como esses agentes reproduziam a ordem hierárquica do Antigo
Regime, ao mesmo tempo em que buscavam ascender socialmente por meio dos corpos
militares. À medida que provavam serem vassalos fiéis, utilizavam-se de tais argumentos com
o intuito de adquirirem benefícios próprios, o que muitas vezes os levava a ascenderem
socialmente na ordem social estamental vigente, pois o governo via-se obrigado – ainda que
não pela lei, e sim pela moral – a conceder determinados benefícios a tais vassalos, a fim de
continuarem a ser como tais.
Além disso, o fato de o suplicante ter sido acusado de ser responsável por um incêndio
em uma casa coberta de capim, “de cuja culpa estava livre e absoluto por sentença proferida
naquele juízo”46, contribuiu para a expedição de sua patente, denotando essa obrigação moral
do governo com o sujeito.
Mais adiante lemos o seguinte:

Me pediu portanto, que novamente o provesse mandando-lhe a presente minha
carta patente em reforma da primeira para constar que foi expedida com
conhecimento de todas as mencionadas circunstâncias47.

Sendo assim, a partir dos trechos destacados, entendemos que José Gonçalves de Morais
já fora provido ao cargo em situação anterior, mas o fato de a carta patente não ter contido todas
as informações sobre as circunstâncias de sua inocência no caso do incêndio o fez solicitar a
expedição de uma segunda carta, desta vez “com conhecimento de todas as mencionadas
circunstâncias”48.
Assim, conclui-se que José Gonçalves de Morais apresenta-se como exemplo do quadro
aqui destacado de indivíduos pardos e libertos cuja inserção nos corpos militares é permeada
por aspectos estratégicos. Primeiramente, exerceu o cargo de capitão-mor das Entradas do Mato
da Companhia dos Pedestres de forma provisória, devido ao impedimento de José de Sousa
Ferreira, que até então detinha tal posto. Posteriormente, após a morte deste, José de Gonçalves
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AHU-Minas Gerais, cx. 150, doc. 78.
Idem.
48
Idem.
47
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de Morais se fez valer de sua fidelidade, bom desempenho de suas funções e acusação indevida
a um crime como maneira de solicitar o dito posto, ao que obteve sucesso. Além do
reconhecimento social do dito posto, que vemos diante da solicitação do Visconde de Barbacena
para que “o deixem servir e exercitar o dito posto debaixo da mesma posse e juramento em que
se acha, em virtude desta minha carta patente”, o oficial passa a ter direito, também, aos
“salários que lhe permite o seu regimento”49.

ORDENANÇAS DE PÉ:
As ordenanças de pé tinham como objetivo principal preservar a tranquilidade e o
sossego da localidade onde atuavam. Segundo a carta do Conde de Valadares para Francisco
Xavier de Mendonça Furtado, datada de 1769, as tropas de Minas deveriam privar pelas
“guardas dos registros e as patrulhas pelos sertões para se evitar os extravios”50. Os indivíduos
integrantes dessas ordenanças não recebiam soldo, nem armamentos, nem equipamentos para
auxiliares no desempenho de suas atividades (COTTA, 2010: 73). Mesmo assim, o acesso às
patentes dessas companhias de ordenança conferia aos indivíduos um tipo de status social
significante em relação ao seu universo de possibilidades e escolhas.
Nesse sentido, a expedição da patente de capitão da segunda Companhia da Ordenança
de Pé dos Homens Pardos e Libertos a João Pinto Coelho, para ser exercido na Vila do Príncipe,
comarca do Serro Frio, serve de exemplo. Ao expedir a carta patente, o Conde de Valadares diz
que, com o referido posto, João Pinto Coelho gozaria “de todas as honras, privilégios, isenções,
liberdades, e franquezas que em razão dele lhe pertencerem”51. Mais à frente, o Conde manda
ao capitão-mor da comarca (na época, Liberato José Cordeiro) lhe conferir posse e juramento
dos santos evangelhos, além de solicitar seu reconhecimento “por capitão da mencionada
companhia” e o tratar, honrar e estimar como tal52. Da mesma forma, ordena aos oficiais
subalternos e soldados que “em tudo lhe obedeçam e cumpram suas ordens de palavra e por
escrito no que pertencer ao real serviço”53.
Diante desse exemplo, podemos perceber a importância e o significado social da
nomeação do indivíduo ao posto de capitão da Ordenança de Pé de Pardos e Libertos. Ainda

49

AHU-Minas Gerais, cx. 150, doc. 78.
AHU- Minas Gerais. Cx.94,doc. 14.
51
AHU-Minas Gerais, cx. 95, doc. 47.
52
Idem.
53
AHU-Minas Gerais, cx. 95, doc. 47.
50

Anais do II Encontro Interno de História da Universidade Federal de Juiz de Fora. 30 anos da
Constituição Federal e os rumos da democracia no Brasil. Organização: Paulo Henrique Silveira Damião.
Juiz de Fora, 2018, 174p.
ISSN: XXXXXXX

124

que o indivíduo não recebesse soldo, armamento ou mesmo equipamentos para exercer sua
função, era importante para esses indivíduos o fato de terem reconhecimento, tanto pelos
oficiais subalternos e soldados, quanto pelo capitão-mor da comarca, como capitão dessa
Ordenança. Além disso, o indivíduo gozava de privilégios em relação ao governo, como
isenções de uma série de obrigações. Como em cada uma dessas Companhias de Ordenanças
de Pé havia apenas dois oficias de patente (COTTA, 2010: 70), a saber, o capitão de distrito e
o alferes, conclui-se que a honra atribuída ao indivíduo que ocupasse tal cargo refletia a
dificuldade de alcançá-lo mediante estratégias de manobras sociais, envolvendo redes de
sociabilidade e negociações ao longo do tempo.
Um exemplo de possibilidades de estabelecimento dessas redes de sociabilidades e
estratégias de negociação para alcançar o posto militar desejado é a nomeação de Feliciano
Barbosa e Malheiro para o posto de capitão da Companhia da Ordenança de Pé dos Homens
Pardos e Libertos do distrito do Morro do Pilar, Comarca do Serro Frio, em 1771. Na expedição
de sua carta patente, o Conde de Valadares diz o seguinte:

E atendendo a boa a informação que tenho da capacidade de Feliciano
Barbosa e Malheiro, seu estabelecimento e independência para bem servir ao
mesmo senhor em tudo o de que for encarregado do mesmo e real serviço com
zelo, prontidão, e fidelidade desempenhando o conceito que forma de sua
palavra. Hei por bem de nomear, criar, e prover (como por esta faço) em
virtude da sobredita real ordem ao dito Feliciano Barboza Malheiro em o posto
de capitão da companhia da ordenança de pé homens pardos libertos
novamente criado e regulado54.

No trecho destacado, a “sobredita real ordem” mencionada pelo Conde de Valadares diz
respeito à Carta Régia expedida em 22 de março de 1766, responsável pela formalização das
milícias negras e mestiças na América Portuguesa. Sua importância se reflete no fato de sempre
serem citadas pelos governadores-gerais para justificarem a criação desses corpos militares
(COTTA, 2010: 65-66).
Além de se utilizar da ordem de 22 de março de 1766 para nomear Feliciano Barbosa e
Malheiro no posto de capitão da ordenança de pé, o Conde de Valadares fala sobre a boa
informação que teve de sua capacidade, estabelecimento e independência para bem servir. Ou
seja, muito provavelmente a rede de relações estabelecidas por Feliciano, a partir de
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AHU-Minas Gerais, cx. 100, doc. 72. Grifo meu.
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sociabilidades entre indivíduos que faziam parte deste mesmo universo promoveu sua imagem,
conferindo ao Conde de Valadares a “boa informação” que recebeu sobre sua capacidade e seu
“bom servir”. Esse exemplo nos ajuda a entender como as nomeações não dependiam
exclusivamente da capacidade do indivíduo, mas também demandavam uma série de esforços
em outras áreas de relação, demonstrando, também, que as questões militares não devem ser
analisadas por elas mesmas, pois elas fazem parte da conjuntura social local dos indivíduos.

INFANTARIA AUXILIAR:
A Infantaria Auxiliar era organizada em Terços, o que, no caso analisado, diz respeito a
reunião de companhias auxiliares de infantaria de homens pardos ou de pretos libertos. Os
indivíduos que compunham essas companhias tinham como principais atribuições de funções
atuarem no embate com quilombos e índios, além de defenderem as fronteiras marítimas e
terrestres, em uma situação de auxílio às tropas regulares (COTTA, 2010: 68-70). O primeiro
posto da hierarquia dos corpos auxiliares de infantaria de pardos e libertos era o de alferes.
Depois vinham os postos de tenente, capitão, sargento-mor e mestre-de-campo (COTTA, 2010:
68). Assim como no caso dos oficiais das Companhias das Ordenanças de Pé, os oficiais da
infantaria auxiliar não recebiam soldo, mas gozavam de “todas as honras, privilégios,
liberdades, isenções, e franquezas que em razão dele lhe competirem”55, demonstrando, mais
uma vez, a importância e influência social que esses indivíduos atingiam ao alcançar esses
postos militares, denotando ser fator importante em suas estratégias de mobilidade social.

CONCLUSÃO:
O objetivo deste trabalho era o de demonstrar que o empreendimento desses indivíduos
no campo militar era uma forma de buscar mobilidade social, ascensão de seu status na
sociedade de Antigo Regime. Para tanto, reproduziam as regras do sistema, embora rompessem
com ele ao ocuparem uma posição social antes não prevista à sua condição social inicial de
pardos e libertos. As especificidades e necessidades locais fizeram com que houvesse uma
adaptação não somente do sistema militar vigente no reino, mas, sobretudo, das ordens sociais
e políticas no que diz respeito às localidades da América portuguesa. Valendo-se dessa situação,
indivíduos não antes previstos nas estratégias de negociação, como os pardos e libertos, se
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fizeram valer das brechas do sistema, a fim de, por meio de sua inserção no mesmo, conseguir
melhorar suas condições de vida a partir das estratégias de mobilidade social possibilitada por
esta sociedade de Antigo Regime do século XVIII.
Sendo assim, era dessa forma que o acesso a essas forças delimitava uma forma de
ascender socialmente. Muitos mestiços e negros conquistaram postos oficiais e geraram
indignação e censura dos brancos e, ainda que as possibilidades de ascensão para negros e
pardos fossem limitadas (COTTA, 2010: 105) e exigissem dedicação e esforço ao longo do
tempo (COTTA, 2010: 115), é fato que muitos deles conseguiram esse feito, demonstrando a
complexidade e possibilidade de fissura no sistema estamental da América portuguesa do
setecentos.

BIBLIOGRAFIA:
BICALHO, Maria Fernanda; FERLINI, Vera Lúcia Amaral (Orgs.). Modos de governar: Idéias
e práticas políticas no Império português, séculos XVI-XIX. São Paulo: Alameda, 2005.
COSTA, Ana Paula Pereira. Corpos de ordenanças e chefias militares em Minas Colonial: Vila
Rica (1735-1777). Rio de Janeiro: FGV Editora, 2014.
COTTA, Francis Albert. Negros e Mestiços nas Milícias da América Portuguesa. Belo
Horizonte: Crisálida, 2010.
JUNIOR, Renato Jorge Paranhos; LOUREIRO, Marcello José Gomes. História Política,
História Social e História Militar: três histórias em busca de um eixo teórico e metodológico
comum. Revista Brasileira de História Militar, ano III, n. 8, p. 85-88.
MOREIRA, Luiz Guilherme Scaldaferri; LOUREIRO, Marcello José Gomes. Conquistar e
defender: Portugal, Países Baixos e Brasil. Estudos de história militar na Idade Moderna. São
Leopoldo: Oikos, 2012.
MORAIS, Ronaldo Queiroz de. Esboço crítico da historiografia militar brasileira. Escritas,
vol. 5, n. 1, p. 102-108.
SOUSA, Laura de Melo e; FURTADO, Júnia Ferreira; BICALHO, Maria Fernanda (Orgs.). O
governo dos povos. São Paulo: Alameda, 2009.

Anais do II Encontro Interno de História da Universidade Federal de Juiz de Fora. 30 anos da
Constituição Federal e os rumos da democracia no Brasil. Organização: Paulo Henrique Silveira Damião.
Juiz de Fora, 2018, 174p.
ISSN: XXXXXXX

127

Uma breve história de Caxambu (MG)
Débora Cristina da Silva Cordeiro56
RESUMO:
O presente artigo, discute através de revisão bibliográficas, a história da fundação do município
brasileiro de Caxambu no estado de Minas Gerais. A investigação contou com o auxílio de
livros de época sobre a cidade e de um historiador e de arquivos históricos da Câmara Municipal
da cidade. A pesquisa constatou que a fundação do município esteve relacionada ao
descobrimento de fontes de água minerais.
PALAVRAS-CHAVES: Caxambu, água, história
ABSTRACT:
This article discusses through a bibliographic review, the history of the foundation of the
Brazilian municipality of Caxambu in the state of Minas Gerais. An investigation relied on the
help of period books about the city and a historian and historical archives of the city's town hall.
The survey found that the foundation of the municipality was linked to the discovery of mineral
water sources.
KEYWORDS: Caxambu, water, history
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INTRODUÇÃO:
A maior estância mineral do planeta. A cidade de Caxambu possui aproximadamente
20 mil habitantes e se situa no sul de Minas Gerais, na Serra da Mantiqueira. Na região chamada
"Circuitos das Águas”, esse pequeno município, com a área de apenas 94 km², é conhecido
pelas suas fontes de águas ininterruptas que se acredita ter valor medicinal.
As fontes de água mineral estão localizadas no Parque das Águas chamado Doutor
Lisandro Carneiro Guimarães que foi tombado pelo IEPHA - Instituto Estadual do Patrimônio
Histórico e Artístico de Minas Gerais. A economia de Caxambu gira em torno do turismo das
águas, do artesanato e de microempresas (IEPHA).
A história da fundação do município se dá através das descobertas das águas e a
repercussão dos efeitos curativos dessas. A própria evolução de nomes de Vila nossa senhora
dos remédios de Caxambu passando a se chamar Águas Virtuosas de Baependi e
consequentemente Águas virtuosas de Caxambu até chegar ao nome atual de Caxambu, está
relacionado ao processo de descobertas das fontes de águas que ocasionaram a povoação.
O presente artigo é fruto de uma pesquisa de Iniciação Científica financiada pela
FAPEMIG (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais) 57. O trabalho visa
trazer a história da fundação do município de Caxambu, Minas Gerais. Para a pesquisa foram
utilizados livros e documentos históricos da câmara municipal de Caxambu (MG).
ANTECEDENTES À DESCOBERTA DAS ÁGUAS:

O atual território do município de Caxambu foi inicialmente habitado por índios
cataguáses que foram dizimados pelos bandeirantes que buscavam ouro (IEPHA).

Os bandeirantes em busca do ouro partiram do planalto de Piratininga seguindo o
caminho dos rios Anhembi (atual Tietê) e o Sorobis ( atual rio Paraíba do sul) e se deslocaram
a serra da Mantiqueira, movendo se ao lugar que era conhecido como “sertão dos cataguás”,
visto que nesse local havia uma grande concentração dessa tribo indígena (PARANHOS, 2015:
25).
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Segundo o historiador Paulo Paranhos (2015) alguns bandeirantes acabaram desistindo
de suas expedições se fixando em cidades que atualmente conhecemos como Pouso Alto e
Caxambu.
No documento do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico é exposto que já em 1674
havia um documento que demonstrava que chamavam aquela paisagem de “morro do
Caxambu”.
Há várias interpretações do porque aquela região era conhecida como Caxambu:
Alguns afirmam que a palavra de origem africana, derivando de "cacha" =
tambor + "mubu" = música, - " tambor de música" referência ao instrumento
usado pelos escravos e termo usado em Minas Gerais para nomear os
movimentos que tinha configuração parecida com aquele tambor. Algumas
fazendas, próximas a estes morros também recebiam o nome de Caxambu.
Para outros a origem do nome vem da lingua tupi, " caa"- mato mais "xa" = ver
+ "mbu"- riao mato que vê o riacho". Ainda: "caxa", de "caa"= mato +"umbu",
mudado para "ambu”= vermelho como fogo, " vermelho como fogo (IPHA)

A partilha daquele território segundo o historiador Paulo Paranhos:
[…] envolve a doação de sesmaria (grandes lotes de terras) por parte do
governador da capitania das Minas Gerais para aqueles que quisessem fixar-se
no interior e alguns desses primeiros sesmeiros foram D. Isabel de Sousa ( viúva
de Carlos Pedroso da Silveira, um homem de grandes riquezas) Leonel da
Silveira e Sousa (1727); Sebastião Fernandes Correia (1728); Joao Alves
Correia (1738); José Ribeiro da Silva (1747), todos eles fixaram-se em
sesmarias nas terras de Baependi que, aos poucos, foram desmembradas para a
formação de fazendas. Todos esses sesmeiros tinham como referência o que
chamavam na época de “passagem do Caxambu”. Nos primeiros anos de 1800,
duas fazendas tiveram grande importância na região: a Fazenda das Palmeiras,
que era de propriedade de Dona Luiza Francisca Sampaio e a Fazenda do
Caxambu, também chamada de Fazenda Glória, que pertencia a outra pessoa
poderosa, chamada Joaquim Silveira de Castro Souza Medronho, essas pessoas
deram continuidade ao que os seus ascendentes fizeram e depois seus
descendentes continuaram plantando, criando cavalos, bois, porcos, galinhas e
vivendo até que um dia um verdadeiro "milagre" aconteceu na região: apareceu
a água mineral que seria o grande motivo para a criação de uma villa, e o
crescimento que teríamos a partir dali (PARANHOS, 2015: 29).

O fundador do povoado que depois daria o nome de Caxambu foi Estacio da Silva
morador da fazenda Caxambu. Ele pediu a autorização para a construção de uma capela
dedicada à Nossa Senhora da Conceição. Em 1748 ele consegue a concessão e a partir disso há
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a fundação de um povoado chamado Nossa Senhora da Conceição dos Remédios na cidade de
Baependi. (IEPHA)
DESCOBRIMENTO DAS ÁGUAS E O DESENVOLVIMENTO DA CIDADE:

Não se sabe exatamente quando foi o primeiro relato de descobrimento da água. Em
fontes e encanto de Caxambu, Maria de Lourdes Lemos coloca que:

No começo do século XIX, os escravos da fazenda Caxambu, é de tradição,
gostavam de tomar a água que brotava nos alagadiços por onde existe hoje, o
Parque das Águas da estância. Elas tinham um sabor picante, análogo ao das
bebidas fermentadas, mas o interessante foi que alguns daqueles cativos, por
usá-las, ficaram bons dos males de que se queixavam - e isso se verifica com
frequência nos sofredores do aparelho digestivo. O inesperado de tais curas
trouxe uma auréola de milagre para aquelas Águas Santas, assim chamadas pela
fama de ter as mais extraordinárias virtudes (LEMOS, 2001: 6).

Para a autora os escravos já sabiam sobre as águas. O historiador Paulo Paranhos (2015)
coloca que não dá para saber o certo quando houve a descoberta da água carbogasosa e expõe
que somente em 1814 houve o primeiro relato de descobrimento de água mineral. A área onde
foi encontrada a água, se encontrava dentro da propriedade da fazenda de Joaquim Silveira de
Castro Souza Medronho (IPHA). Para o historiador Paranhos, a água foi descoberta: “[...] pela
ação do desmatamento, realizado por empregados da Fazenda do Caxambu, que procuravam
madeira para os trabalhos na fazenda, ou conforme dizem outros, pelos empregados da Fazenda
das Palmeiras que entraram na mata atrás de animais desgarrados” (PARANHOS, 2015: 29).
O boato que a água possuía efeitos curativos fez com que leprosos se estabelecessem
em Baependi e vivessem de esmola. Com medo de contágio as pessoas param a utilizar-se
daquela fonte de água, sendo o local abandonado durante dois anos. O prefeito de Baependi Dr.
Aleixo de Carvalho expulsou os leprosos do local e ateou fogo em suas palhoças.
(PARANHOS, 2015).
Após essa confusão a fonte de água ficou abandonada durante dois anos, até o ano de 1843. O
fazendeiro Antônio de Oliveira Arruda morador de Barra Mansa (Rio de Janeiro), procura as
águas para tratar sua esposa doente. Grato com os resultados, Arruda doa dinheiro para os
administradores de Baependi fazerem uma reforma na fonte de água. (PARANHOS, 2015).
A partir do dinheiro doado, foi criado uma associação de homens de Baependi para
fazerem o projeto da reforma, estando a frente João Constantino Pereira Guimarães, José
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Nogueira, Felício Germano de Oliveira Mafra e o farmacêutico Antônio Teixeira Leal
(PARANHOS, 2015).
Germano de Oliveira Mafra teve a função de recuperar a fonte e acabou descobrindo
quatro novas fontes. Ainda hoje há 3 fontes que ele descobriu: D. Pedro, D. Leopoldina e D.
Isabel. (IPHA). Ele também fez esgotos e sarjetas e canalizou o ribeirão que alargava
constantemente o brejo (PARANHOS, 2015).
Com o descobrimento das novas fontes de água e a repercussão sobre os efeitos
curativos, a Vila Nossa Senhora dos Remédios de Caxambu passa-se a se chamar As Águas
Virtuosas de Baependi e consequentemente Águas Virtuosas de Caxambu até chegar ao nome

atual de Caxambu (IPHEA).
No ano de 1852 Antônio Teixeira Leal junto com José Inácio Nogueira fundaram a
companhia de exploração de águas minerais de Caxambu. No mesmo ano, João Constantino
associou-se a José Inácio Nogueira que era herdeiro da fazendo Caxambu, fundando a primeira
casa de banhos, em frente a fonte do D. Pedro. Alguns anos depois, José Inácio faleceu fazendo
com que Constantino se associasse ao Antônio Teixeira Leal um farmacêutico que também
fazia pequenas cirurgias. Teixeira Leal, participou ativamente do progresso do arraial (IPHEA).
Com a propagação das curas das águas alguns médicos vieram ao arraial estudar a
crenoterapia (método de tratamento que utiliza as águas minerais). O médico Dr. Manoel
Joaquim Pereira foi um dos médicos que se dedicou a crenoterapia (PARANHOS, 2015).
No ano de 1868 a princesa Isabel vem ao arraial aconselhada por Luiz Cunha Feijó. A
princesa vem a Caxambu fazer tratamento contra a anemia que a impossibilitava de engravidar.
Oliveira Mafra saudou a família real, pois nessa ocasião ele era o presidente da Câmara
Municipal de Baependi (PARANHOS, 2015).
Durante a estadia da princesa que durou um mês "a princesa lançou a pedra fundamental
da igreja de Santa Isabel da Hungria, em homenagem a soberana daquele país e com a promessa
de erigi-la caso conseguisse engravidar" (IEPHA). Após 7 anos a princesa consegue engravidar,
trazendo a fama as águas da atual cidade Caxambu (PARANHOS, 2015). A construção da
igreja demorou alguns anos sendo concluída em 1897 (IEPHA).
Várias personalidades reconhecidas foram a Caxambu para tratarem de suas doenças.
Entre essas pessoas, houve a visita do Padre Correa de Almeida, que veio a Caxambu pela
primeira vez no ano de 1849 em busca de tratamento para dispepsia. O padre gostou tanto da
hospitalidade da cidade que escreveu uma poesia como forma de agradecer. O escritor Rui
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Barbosa também visitou Caxambu, deixando seus registros em um jornal do estado do Rio de
Janeiro. O poeta Olavo Bilac também visitou Caxambu e até escreveu o Hino à Bandeira da cidade.
(PARANHOS, 2015). Olavo Bilac deixou um registro sobre as águas e o arraial:

O que sei é que as águas santas são santíssimas para quem sofre do estômago
ou do fígado. Esse milagre e operado, em parte pelo uso das águas; mas é
também devido á doçura deste clima abençoado, dessa erra a gente que tem a
alma na boca e nos olhos - uma gente meiga que conserva e zela como uma
relíquia moral de valor inestimável, a tradição da fidalguia e carinhosa
hospitalidade mineira - uma gente que acolhe o forasteiro, com um tal
requinte de afeto e de sinceridade, que ele, ao partir deixa cair por aqui um
pedaço de coração (PARANHOS, 2015: 44).

No ano de 1868, é apresentado a proposta apresentada para dirigir a conclusão do
balneário (casa de banho) por Dr. Carlos Theodoro de Bustamante, José Luiz da Silva Prado e
José Ferreira Chaves, sobre orientação do engenheiro Horta Barbosa. A proposta é aprovada e
publicada no jornal "Noticiador de Minas", de Ouro Preto (CAXAMBU, 1999).
No ano seguinte o governo da Província alegando a falta de verbas, passa a
responsabilidade da manutenção e reparação das fontes e das obras a Câmara Municipal de
Baependi. (CAXAMBU, 1999). No ano de 1875 uma nova concessão é dada para a manutenção
e exploração das fontes e fundação do balneário. O balneário acaba sendo inaugurado em 1879,
com sua obra estando inacabada, e após alguns anos a obra já está em ruínas. Para reverter a
situação no ano de 1883 o governa dá a concessão ao Dr. Saturnino Simplício de Salles Veiga,
para fundar a balneário, e utilizar das fontes medicinais. A obra do balneário só foi executada
completa no ano de 1912 (PARANHOS, 2015).
Os boatos dos efeitos medicinais das águas fizeram com que no ano de 1873 a província
designa-se um grupo de pesquisadores para analisar as águas de Caxambu. Essa pesquisa
resultou um relatório no ano seguinte, que atesta as águas a capacidade curativa (CAXAMBU,
1999).
No ano de 1875 o distrito de Caxambu é “[...] criado pela Lei Provincial nº 2.175, de 16/ 11/
1875 e confirmado pela Lei Estadual nº 02 de 14/09/1891” (IEPHA).
A fama da estância trouxe a construção de hotéis e cassinos para receber os turistas. No
ano de 1891 houve a implantação de ferrovias, facilitando o acesso às pessoas que buscavam o
lazer e a cura pelas águas.
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A concessão da exploração da água é vendida para o conselheiro Mayrink em 1890.
Mayrink era um homem influente sendo eleito deputado federal antes de chegar a Caxambu. O
conselheiro realizou obras importantes como a captação de novas fontes, a instalação do
engarrafamento e etc. Mayrink foi uma das pessoas que queriam a autonomia de Caxambu
(PARANHOS, 2015). Segundo O historiador Paranhos (2015):
[...] um pouco antes, em 14 de setembro de 1891, ja não éramos mais um
arraial ou um povoado e sim um distrito de Baependi e, dali para a
emancipação política, seria questão de tempo e de perseverança de homens
importantes como o Dr. Viotti, o conselheiro Mayrink, o comerciante Costa
Guedes, o major Penha e Praxedes da Costa, este um obstinado na causa da
emancipação de Caxambu e, em um dos seus relatórios como presidente do
Conselho Distrital, datado em 1890, assinalava com veemência que os
distritos orgânicos como estão não podemos continuar acorrentados á tutela
de um poder central precisam impor-se pela independência, governar-se
livremente ocupando perante o município a mesma posição que este ocupa
perante o Estado (PARANHOS, 2015: 75).

O município de Caxambu só foi criado pela Lei Estadual nº 319, em 16 de setembro de
1901, desmembrando-se de Baependi, passando a ter dois distritos: o de soledade, e o da sede.
Apenas no ano seguinte, no dia 2 de janeiro que o município foi efetivado (PARANHOS, 2015).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esse artigo teve como objetivo levantar alguns fatos históricos sobre a cidade de
Caxambu (MG), ainda que haja poucos referências e documentações sobre tal cidade. Uma vez
que a cidade chegou a hospedar e fez parte da construção da história de grandes nomes de
personalidades brasileiras, é importante que se busque mais sobre a história dessa cidade que
representa parte da história do Brasil.
A pesquisa realizada através de livros e documentos históricos demonstra que a povoação da
cidade de Caxambu girou em torno das descobertas das águas e a propagação de seus efeitos
curativos. É interessante notar que a economia da cidade até os dias atuais em geral circula pelo
turismo das águas.
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Apontamentos sobre o tráfico interno de escravos em Juiz de Fora durante
a década de 1870
Dayana de Oliveira Silva58

RESUMO:
O tema apresentado se propõe a averiguar e compreender as estratégias usadas pelos senhores
para adquirir mão de obra cativa através do tráfico interno no município cafeicultor de Juiz de
Fora, este localizado na Zona da Mata de Minas Gerias, no decênio de 1870. Em específico o
objetivo é entender como ocorreu esse comércio na região em estudo, quais as alternativas e
escolhas foram empregadas para adquirir ou mesmo repor os escravos nos plantéis juiz-foranos.
Nosso intuito nessa pesquisa é entender as feições que o tráfico interno assumiu no município
de Juiz de Fora, e posteriormente inferir como se comportou os mancípios. Para atingir nosso
propósito nessa pesquisa, utilizaremos a documentação do Arquivo Histórico de Juiz de Fora,
referente aos Livros de Notas e as Escrituras de Compra e Venda de escravos entre os anos de
1870 a 1880. O exame atento das fontes está possibilitando extrair questões relevantes para
elucidar aspectos do escravismo nessa cidade. Esse trabalho faz parte de uma pesquisa de
mestrado em andamento sendo elaborada em conjunto com o Programa de Pós-graduação de
História da Universidade Federal de Juiz de Fora (PPGHIS).
PALAVRAS-CHAVE: Escravidão, Tráfico interno; Juiz de Fora; Século XIX.
ABSTRACT:
The theme presented aims to ascertain and understand the strategies used by the masters to
acquire captive labor through internal traffic in the coffee-growing municipality of Juiz de Fora,
located in the Zona da Mata de Minas Gerias, in the decade from 1870 to 1880 The objective
is to understand how this trade occurred in the region under study, what alternatives and choices
were used to acquire or even replace the slaves in the Judge-Forana plantations. Our intention
in this research is to understand the features that the internal traffic assumed in the municipality
of Juiz de Fora, and later to infer how the manners were behaved. In order to achieve our
purpose in this research, we will use the documentation of the Historical Archive of Juiz de
Fora, referring to the Notes Books and the Script Purchase and Sale Scripts during the 1870s.
The close examination of the sources is making it possible to extract relevant questions to
elucidate aspects of slavery in this city. This work is part of an ongoing master's degree research
being developed in conjunction with the Postgraduate Program in History of the Federal
University of Juiz de Fora (PPGHIS).
KEYWORDS: Slavery, Internal traffic; Juiz de Fora; XIX century.
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INTRODUÇÃO:
O presente artigo analisa o tráfico interno de escravos no principal município cafeicultor
da Zona da Mata mineira, Juiz de Fora, durante a década de 1870. Para atingirmos tal designo,
usaremos a documentação cartorial referente aos livros de Escrituras públicas de compra e
venda do 1° Ofício de Notas (Maninho Faria). É relevante destacar que os resultados
apresentados nesse artigo fazem parte das primeiras análises de uma dissertação de mestrado59
em andamento. Os Registros de compra e venda referem-se aos livros 1,11e 3 entre os anos
1870-187460, em um total de 6 livros que cobrem o período proposto para essa pesquisa.
O estudo sobre o tráfico interno de escravos em Juiz de Fora durante a década de 1870
se justifica pela importância que a cidade assumiu durante o século XIX. Primeiro pela
economia agroexportadora e segundo por sua estrutura urbana-industrial, que congregou as
devidas condições para formação e retenção de capitais dentro da Zona da Mata mineira,
fazendo com que a região se tornasse a principal produtora de cafeeira. Um terceiro motivo, o
principal, refere-se à escravaria, a maior da Província mineira (PIRES, 1993 e OLIVEIRA,
2000: 257-280).
A escravidão que o Brasil conheceu foi apenas uma das formas existentes no mundo.
Esta instituição é muito antiga e apresentou diversas configurações fazendo parte de diversas
sociedades no mundo. Por escravo entende-se a sujeição de um indivíduo por outro. Para Jaime
Pinsky: “o escravo não é apenas propriedade do senhor, mas também sua vontade está sujeita à
autoridade do dono e seu trabalho pode ser obtido até pela força” (PINSKY, 2016: 257-280).
Enquanto tal, esse individuo encontra-se juridicamente sujeito à vontade do seu
proprietário e o seu trabalho é extraído pela força. Dessa forma, a relação entre ambos extrapola
os limites do mundo do trabalho. O escravo se tornava propriedade do senhor e sua vontade
era totalmente anulada. Não obstante, a historiografia vem indicando novos resultados sobre a
relação. A partir desses novos estudos, percebemos que o cativo não estava alheio à vontade
senhorial a todo instante, como a pesquisa feita por Elione Guimarães demonstra:

Extrapolado, humilhado e coisificado, o negro não aceitou passivamente a
escravidão. Muitos são os casos de resistência ao sistema escravista e de
Dissertação de mestrado em desenvolvimento intitulada “Destinos Incertos: negociantes, cativos e o tráfico
interno de escravos em Juiz de Fora - 1870-1880”.
60
LIVRO de Escritura de Compra e Venda de Escravos, Livro 1. 1870-1871 (cx. 24).
LIVRO de Escritura de Compra e Venda de Escravos, Livro 11.1871-1873 (cx.24).
LIVRO de Escritura de Compra e Venda de Escravos, Livro 3. 1873-1874 (cx.24).
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rebeldia dos cativos: praticando suicídio (que representava, inclusive, um
prejuízo econômico para o proprietário); evitando a reprodução (e o
consequente aumento da riqueza do senhor); assassinando seus senhores,
administradores ou feitores das fazendas; promovendo fugas individuais ou
coletivas e, ainda, pequenas, mas significativas, manifestações de rebeldia
(GUIMARÃES, 2001: 60).

A escravidão no Brasil no período moderno se desdobra com a chegada da esquadra
portuguesa. No início, a mão de obra empregada nos engenhos de açúcar era a indígena,
(MARQUESE, 2016: 107-121), aos poucos foi substituída para a africana.
Diante de um cenário caótico, onde a mão de obra indígena não era mais a ideal para o
trabalho compulsório, houve o incentivo em traficar escravos provenientes do chamado
“continente negro”, vindos direto da África. No século XVI, os portugueses já haviam se
instalado no continente africano e estabelecido negócios com os chefes locais, “sobretudo após
a conquista definitiva de Angola em fins do século XVI” (MARQUESE, 2016: 111).
O tráfico transatlântico foi o primeiro passo em direção a uma realidade terrível. Os
longos percursos tornavam a vida dentro dos negreiros insustentável. Em condições
deploráveis, os escravos eram colocados dentro de porões, com as pernas amarradas por
grilhões e impedidos de ver a luz do dia (THORNTON, 2004: 218-219).
Apesar do horror vivido dentro dos navios, negros amontoados, em péssimas condições
de sobrevivência, o perigo consistia em uma alimentação pobre e fracionada, assim como
destacou Jonh Thornton (2004). Na medida, em que os navios eram mal administrados, cuja
lógica e dinâmica consistia em transportar o maior número de cativos nos tumbeiros para serem
vendidos, assim que desembarcassem nos portos, sendo primordial lugar para a mercadoria
humana, e dispensável o carregamento exagerado de alimentos e água (THORNTON, 2004:
220).
O sucesso desse comércio em grande medida se deu graças à constituição de redes e
alianças em regiões da África dominadas por portugueses. Estes, por sua vez promoviam as
negociações e mantinham a vitalidade dos negócios. Essa prática manteve os circuitos
comerciais em funcionamento, extrapolando os limites do Atlântico. Além da mercadoria
humana, as rotas de comercialização envolviam gêneros de várias espécies. A Bahia funcionou
como parada de reabastecimento, onde as negociações eram frequentes. Dela exportava-se
tabaco, cachaça e açúcar e importavam-se artigos têxteis provenientes da Ásia, escravos da
África e produtos diversos vindos da Europa (XIMENES, 2012).
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Salvador, ao lado do Rio de Janeiro, foram os maiores importadores de cativos africanos
para o Brasil. Todavia, é importante atentarmos para a condição desses negros, pois os que aqui
chegaram pertenciam aos mais diversos reinos e etnias. Vieram cativos da África Ocidental e
do Norte do Golfo da Guiné, de origem sudanesa e bantu. Da África ocidental, Norte do Golfo
da Guiné, vieram os escravos sudaneses e bantos. Na parte equatorial do Golfo da Guiné, vieram
escravos do Congo, Angola e Moçambique.
Após 1850 com a efetiva proibição do tráfico transatlântico esse cenário mudou. Como
não era permitido traficar escravos diretamente da África, houve um aumento significativo de
cativos sendo negociados via tráfico interno. Na cidade de Juiz de Fora, foco desta análise, esse
comércio foi extremamente eficiente. Aqui chegaram escravos vindos via tráfico
interprovincial, intraprovincial, intramunicipal e local.
Ademais, essas primeiras reflexões mostram como funcionou a dinâmica do tráfico
atlântico. Comerciantes atuavam dentro e fora do continente estabelecendo estratégias para
manter o comércio de almas negras em pleno funcionamento. Esses foram alguns exemplos do
funcionamento do tráfico de forma geral, na próxima sessão será analisada parte da
historiografia sobre o tráfico interno, mas tarde, o funcionamento do tráfico interno em Juiz de
Fora, município de Minas Gerais.

VISÕES DA HISTORIOGRAFIA SOBRE O TRÁFICO INTERNO DE ESCRAVOS:
A escravidão desenraizou o negro do seu meio social e
de família, soltando-o entre de gente estranha e muitas
vezes hostil (FREIRE, 2006: 398).

Oficialmente encerrado há 130 anos, o sistema escravocrata, componente essencial na
formação do Brasil e de sociedade, ainda mantém traços marcantes no presente do país. Assim
sendo, é indiscutível a contribuição cultural, política e, sobretudo econômica, dos africanos e
dos seus descendentes os afro-americanos para nossa história. Apesar do legado deixado pelos
africanos escravizados nas Américas, a experiência partilhada por eles, através do tráfico
transatlântico significou a descaracterização de seus costumes e o desenraizamento de sua terra
natal. Muito embora a travessia para o Novo Mundo tenha apresentado formas distintas, ela não
deixava de ser lenta e dolorosa para os escravos, e na maioria das vezes tinha um final trágico,
causando a morte de milhares e milhares de pessoas.
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Com relação ao tráfico interno, intensificado após a Lei Eusébio de Queiroz de 1850,
temos o tráfico interprovincial, caracterizado pelas (transferências dentro da província), o
intraprovincial, (transferências de escravos de fora da província). Essas mudanças sinalizam
uma política que abrange todo o solo brasileiro. Um comércio multifacetado, tendo como
característica principal a mão de obra escrava (MACHADO, 1998:51-69).
Essa modalidade de comércio intensificou depois da proibição do tráfico transatlântico
em 1850, período em que a cidade começa a despontar como importante produtora de café
voltado para a exportação. A pesar da proibição, às transferências internas de escravos de
regiões do Nordeste decadente para as plantações do Sudeste foram uma constante. Assim
sendo, a reposição da mão de obra escrava no município de Juiz de Fora se deu basicamente
via tráfico interno.
Em análise sobre a expansão da cafeicultura paulista José Flávio Motta (2012)
investigou o tráfico interno e suas diversas feições. A partir de uma vasta pesquisa empírica, o
autor analisou características das transações, tanto das pessoas que atuavam nesse comércio,
quanto daquelas que eram alvo das negociações. Motta constatou a preferência dos proprietários
por escravos do sexo masculino, entre eles, os jovens em idade produtiva.
Observando os informes apresentados por Motta (2012), temos como objetivo em nossa
pesquisa verificar se o mesmo ocorreu em Juiz de Fora, e o porquê isso ocorreu no período
estudado em nossa região. E a outra questão relevante do estudo é mostrar que o escravo não
foi apático durante esse período. Motta percebe em vários momentos que eles transformaramse em protagonistas de sua história, e que buscavam delinear os contornos de seus destinos,
mesmo dentro dos limites impostos pelo sistema escravistas.
No caso de Minas Gerais, o tráfico interno é analisado pelo importante trabalho de
Camila Flausino (2006). De acordo com a autora esse comércio se intensificou com o fim do
tráfico Atlântico em 1850. Segundo Flausino:
Era o começo da intensificação dessa nova fase de transferência de escravos,
agora interno, praticado entre províncias diferentes (interprovincial) e mesmo
dentro dos limites das províncias (intraprovincial) ou local, destinado a
atender a demanda por braço escravo, principalmente nas lavouras de café do
Sudeste (FLAUSINO, 2006:63).

Desta forma, como os senhores não poderiam recorrer à compra de mão de obra direta
da África, a saída encontrada para reposição da força de trabalho foi buscar trabalhadores dentro
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do território nacional. Assim como José Flávio Motta (2012), a autora percebeu que este
comércio foi muito seletivo, onde havia o predomínio na escolha por escravos jovens em idade
produtiva para serem alocados direto nas lavouras cafeeiras do sudeste.
Sidney Chalhoub (2011) também demonstra que o tráfico interno se constituiu pela
transferência maciça de escravos jovens, principalmente crioulos de segunda e terceira geração.
Desta forma destaca Chalhoub que: “o volumoso tráfico interprovincial de escravos é uma
mostra de vitalidade da escravidão cerca de uma década antes de seu final” (CHALHOUB,
2011:71). O autor ainda acrescenta: que os negros vindos desse tráfico trouxeram sentimentos
nos quais ajudaram a “cavar a sepultura da instituição”. Ou seja, já não eram aqueles
escravizados que aceitavam a situação de forma simples, pacífica, vindos de diversas regiões
no Brasil, muitos foram direto para as plantações de café, essa situação representava o fim para
eles, e assim passaram a agir segundo suas próprias premissas. (CHALHOUB, 2011:70).
O ESCRAVO COMO AGENTE HISTÓRICO:
A visão da historiografia antes da década de 1980 constituía-se na dominação integral
dos senhores por seus escravos. A renovação dos estudos empíricos tornou possível à aplicação
de um novo referencial teórico-metodológico. A partir da implantação de enfoques mais
modernos ao analisar as fontes, os historiadores passaram a enxergar as ações dos cativos nas
entrelinhas. As observações mais atentas sobre o relacionamento entre escravos e senhores,
mostram uma relativa autonomia por parte dos segundo grupo, diferente dos estudos anteriores.
Em termos gerais, essa constatação por parte das pesquisas mais recentes vem
mostrando que o sistema escravocrata não se baseava somente nos castigos físicos, podendo
existir concessões relativas que contribuíram para uma melhor adequação ao cativeiro
(FLORENTINO & GOÉS, 1997). Nesse sentido, para os autores supracitados, a criação de
laços de solidariedade, instituição de relacionamentos e a criação de famílias contribuíam para
a sobrevivência do novo ambiente, e consequentemente, assim instituírem a “paz nas senzalas”
(FLORENTINO & GOÉS, 1997: 36).
Dentro do sistema escravista:

O escravo era uma mercadoria, objeto das mais variadas transações mercantis;
venda, compra, empréstimo, doação, transmissão por herança, penhor,
sequestro, embargo, depósito, arremate e adjudicação. Era uma propriedade.
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O ordenamento jurídico da sociedade o constituía com tal (FLORENTINO &
GOÉS, 1997: 31).

Apesar dos cativos serem vistos como mercadoria, os mesmos não se reconheciam como
tal. Os escravizados traçaram os rumos de sua história, e mesmo dentro da servidão não eram
anômicos, muito mesmos “meros fantoches nas mãos de seus senhores” (FARIA, 1998). Como
destaca Maria Helena Machado:

O escravo é, pois, um agente social e o prova a necessidade com que se
defrontam os senhores de produzir mecanismos acomodadores de suas
relações com o mesmo (MACHADO, 1987: 18).

Esta era uma sociedade extremamente desigual em que as relações baseavam-se por
meio da violência. Esta, por sua vez não teria sobrevivido a trezentos anos de vigência se não
houvesse a polarização dos dois eixos: senhor e escravo. (MACHADO, 1987: 17).
Cabia aos cativos determinadas escolhas, mesmo que relativas, e algumas estavam
asseguradas pelos senhores que precisavam manter a ordem dentro das escravarias. Dentre as
possibilidades estava a seleção do cônjuge, e dos padrinhos que testemunhariam os atos
sacramentais. O casamento para a população escrava representava uma estratégia de
sobrevivência, assim como a formação de famílias.
A família escrava, portanto, formada por pai, mãe e filhos foi comprovada por Robert
Slenes (2001), bem como seus costumes e habitações, em boa parte, semelhante às encontradas
na África. A formação familiar possibilitava autonomia dentro da servidão. Ao contrário das
pessoas solteiras dento das senzalas, os casais disfrutavam de um pequeno espaço, reservado
para eles, e nesse ambiente fortaleciam os laços de solidariedade, cultuavam seus deuses,
desenvolviam atividades distantes do controle dos feitores. Assim, o matrimônio era muito
desejado por esses indivíduos, pois os fortaleciam dentro das escravarias. Os casamentos
também poderiam se concretizar com escravizados de plantéis distintos.
Em Juiz de Fora, temos um exemplo de casamento interprovincial. No dia 13 de janeiro
de 1874, compareceram no cartório o senhor José Antônio de Queiroz, morador desta cidade e
o senhor Pedro José Henriques, morador do município de Chácara (MG) para a negociação de
dois cativos, sendo eles Francisco, crioulo, 25 anos, roceiro, casado e natural dessa província,
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e Josepha sua esposa, parda, 29 anos, costureira e natural da província da Bahia61. Percebemos
nessa descrição que as uniões poderiam acontecer mesmo quando os escravizados eram de
províncias diferentes.
Rômulo Andrade (1995) também apresenta dados sobre a possibilidade de formar
famílias com escravarias de diferentes plantéis. De acordo com o autor, para o caso de Juiz de
Fora esse tipo de situação ocorreu no período final do escravismo, pois houve um incentivo por
parte dos proprietários de escravos no sentido de garantir certa instabilidade dentro das senzalas.
Todavia, o controle se vez presente, e a vigilância continuava constante nos cativos.

Tabela 1: Casamentos Intra e Interplantéis Muriaé e Juiz de Fora, 1872.
Pequenos

Tamanho dos Plantéis
Médios
Grandes

Total

TIPO DE CASAMENTO
Escravos do mesmo plantel

15

78

78

171(93%)

Escravos de diferentes plantéis

---

1

2

3(2%)

Casamento misto (1)

15

78

78

171 (93%)

Total

16

83

85

184(100%)

Fonte: ANDRADE, Rômulo Garcia de. Limites impostos pela escravidão à comunidade escrava e seus vínculos
de parentesco: Zona da Mata de Minas Gerais, século XIX. São Paulo: Universidade de São Paulo. 1995. (Tese
de Doutorado em História).

Na Tabela 1, percebemos que a origem dos escravizados não representou nenhum
impedimento a sua união. Pelo contrário, o fato de pertencerem a freguesias distintas, desde
que residissem na mesma cidade facilitou a união desses indivíduos conforme a lei e os
designíos senhoriais.
Outro modo de conseguir um pouco de autonomia era através das atividades fora das
fazendas. Escravos de ganho e de aluguel também se fizeram presentes na sociedade juiz-forana
na segunda metade do século XIX. Atuando com a permissão dos seus senhores em diversos
ofícios, os escravos de ganho ofereciam pelas ruas da cidade serviços de carregamento,
sapateiros, cozinheiros, vendedores entre outros. Nesse sentido: “o ganho atendia os interesses
dos escravos e de seus donos” (BATISTA, 2015:152). Esse sistema tendo escravo de aluguel e
de ganho trabalhando pelas ruas da cidade foi uma realidade, principalmente, porque era muito

61

LIVRO de Escritura de Compra e Venda de Escravos, Livro 3. 1873-1874 (cx.24).

Anais do II Encontro Interno de História da Universidade Federal de Juiz de Fora. 30 anos da
Constituição Federal e os rumos da democracia no Brasil. Organização: Paulo Henrique Silveira Damião.
Juiz de Fora, 2018, 174p.
ISSN: XXXXXXX

143

lucrativo para os interesses senhorias. Foi uma prática bastante difundida pelos senhores juizforanos e observada por historiadores (BATISTA, 2015: 153).
Esses estudos, mas uma vez veem comprovando que os escravos não eram passivos, ou
simples mercadorias que podiam ser compradas ou vendidas. Eles reagiam de formas distintas
ao sistema escravocrata, através de fugas, formando famílias, quilombos ou mesmo recorrendo
às leis. Era preciso saber negociar nesse período, mais não apenas isso. João José Reis e Eduardo
Silva (1989) afirmam que apesar das adversidades o escravo era visto como agente social, e
interagiam com outros agentes. Assim sendo, os exemplos usados acima reforçam esse
posicionamento. Para além do trabalho no eito os cativos buscavam formas de resistir e
sobreviver ao sistema escravocrata.

DA CIDADE DE JUIZ DE FORA AO SEU ENVOLVIMENTO NO COMÉRCIO DE
ALMAS NEGRAS:
Tendo como objetivo compreender a história do tráfico interno em âmbito local, e de
modo subsequente, indagando quais às estratégias utilizadas para a aquisição de braços escravos
na cidade, buscaremos dialogar com a historiografia a fim de compreender os desdobramentos
da escravidão no município. Juiz de Fora se encontra situada na parte sul da Zona da Mata
mineira, região que foi estimulada economicamente pelo crescimento da cafeicultura e por uma
infraestrutura urbana diferenciada, em que o contexto local encontra-se diretamente relacionado
ao nacional.
Durante o período Colonial, com a descoberta das minas auríferas e dos diamantes,
observou-se um crescimento nas cidades do Brasil. Devido o medo dos extravios dos metais
preciosos, a Coroa decidiu construir uma rota que interligasse a região das Minas Gerais à sede
do Império no Rio de Janeiro localizado no litoral do país. O medo do contrabando e da
sonegação dos impostos reais, fez com que Garcia Rodrigues Paes, nomeado guarda – mor,
enviasse à Corte um pedido de abertura de uma picada na qual ficaria conhecida como o
Caminho Novo. Caminho que manava na Borda do Campo atravessava a Mantiqueira, Juiz de
Fora, Matias Barbosa e ia até o Rio de Janeiro.
Ao longo do Caminho Novo, floresceu estabelecimentos que forneciam alimentos e
gêneros de primeira necessidade aos tropeiros que ali trafegavam, dos produtos fornecidos
encontrava-se milho, feijão, queijo, cachaça. No decorrer dos anos, nas bordas do caminho
foram desenvolvendo-se povoados que posteriormente deram origem às cidades. Nesse
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contexto, a Vila de Santo Antônio Paraibuna foi criada em 1850. No ano de 1865, a então vila
foi elevada à cidade de Juiz de Fora.
Conforme as palavras de Domingos Giroletti (1987), a história de Juiz de Fora apresenta
um papel singular e significativo no contexto nacional. Suas origens não estão ligadas a
mineração. E um segundo aspecto diz respeito à geografia desta região, que ficou conhecida
como Áreas Proibidas pela Coroa portuguesa. A Zona da Mata mineira era considerada
extremamente perigosa, repleta de tribos indígenas e de Mata Atlântica virgem. A cidade
cresceu às margens do rio Paraibuna. Assim descreve Pedro Nava (2002) em suas memórias:
“rio de águas barrentas e tortuosas, morros cercados pelos cafezais”.
Entre os séculos XIX e XX, a cidade de Juiz de Fora se torna economicamente dinâmica,
tendo na produção de café o carro chefe da economia. Segundo Elione Guimarães (2006), a
produção e consolidação da lavoura cafeeira coincidem com a crise do sistema escravocrata nos
anos de 1850-1870, com o fim do tráfico Atlântico, contra as leis abolicionistas.
A pesar da nova conjuntura, Minas Gerais foi considerada a maior detentora de cativos
no ano de 1886. A Zona da Mata mineira, no que se refere aos municípios da chamada parte
“sul” da província aparecem com os maiores plantéis de escravos do estado de acordo com
Anderson Pires (1993). Esse contexto foi favorável devido às melhorias no sistema ferroviário.
Primeiro pela construção da estrada União & Indústria em 1861, e, mais tarde, com o sistema
ferroviário já consolidado em 1870, devido à produção da rubiácea da Mata encontrando seu
destino final, a cidade do Rio de Janeiro. A melhoria dos transportes e das estradas vai
impulsionar à cafeicultura em Juiz de Fora e consequentemente vai mobilizar um grande
contingente de braço escravo para as lavouras da cidade.
Seguindo essa linha de análise, sobre o sistema agrário da região, verifica-se a
preferência dos senhores por escravos em plena capacidade produtiva, ou seja, dos cativos
negociados, grande parcela era de jovens com idade inferior a 35 anos como em outras regiões
de grandes lavouras (ANDRADE, 1995). Essa afirmação sugere que a dinâmica do sistema
cafeicultor foi extremamente seletiva, ou seja, ou um grande investimento em mão de obra
composta por homens, majoritariamente, em idade produtiva, aptos aos trabalhos do eito. Outra
questão, que merece destaque diz respeito à origem da escravaria de Juiz de Fora. Na tabela
abaixo é visível à predominância dos mesmos, em número superior às cativas.
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Quadro 01: População cativa referente à nacionalidade e ao sexo listado nos Livro de registro
de Compra e venda de escravos de Juiz de Fora (1870-1873)

Fonte: Arquivo Histórico de Juiz de Fora (AHJF). Fundo de Livros de Notas e escrituras públicas de compra e
venda de escravos, do 1º Ofício. caixa 24, livro 1, 1871-1873.

O quadro acima ratifica as informações anteriores. O percentual de escravos crioulos do
sexo masculino, representado pela cor laranja no quadro 1 chega a 30%, em comparação as
escravas crioulas, que não somam 20%. Elas estão representadas na tabela pela cor verde em
um total de notas analisadas nos Registros de compra e venda até os anos de 1873. A de se
ponderar nessa demonstração, que a cor azul clara refere-se aos escravos do sexo masculino
onde não conta informação sobre sua cor. A cor azul escura refere-se aos escravos de nação.
Indivíduos de algumas regiões da África descritos nas notas até 1873. Não encontramos
nenhuma cativa de nação nas escrituras. Mais uma vez, para o período proposto nesta pesquisa
é verificada a maioria de escravos do sexo masculino em comparação ao feminino.
Ainda, em relação à qualidade, termo utilizado nas fontes, o quadro 2 demostra o
seguinte:
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Quadro 02: Segundo a qualidade dos escravos listados no Livro de Registro de Compra e
Venda de Juiz de Fora (1870-1873).

FONTE: Arquivo Histórico de Juiz de Fora (AHJF). Fundo de Livros Cartoriais-Primeiro Ofício de

Notas,

escrituras de compra e venda de escravos, caixa 24, livro 1, 1871-1873.

A partir da análise do quadro 2 percebe-se a predominância de 48% dos escravos
crioulos em Juiz de Fora entre os anos de 1870-1873. Os escravizados de nação somam 4% e
os indivíduos onde não foi possível identificar, ou não constava a qualidade somam 22%.
Assim como percebido no estudo de Sidney Chalhoub (2011) no Rio de Janeiro. Esses dados
demonstram a vitalidade do tráfico interno durante a década de 1870. A proibição do tráfico
Atlântico impactou de forma significativa essa sociedade, daí os apenas 4% de africanos “de
nação” na cidade Esses escravos “de nação” são africanos, porém a fonte não apresenta detalhe
especifico quanto a qual parte da África pertence tal indivíduo. Algumas hipóteses podem ser
levantadas a respeito. O escrivão, talvez não tenha anotado por achar a informação irrelevante.
Outra hipótese, não anotou para burlar a fiscalização, deixando de pagar os devidos impostos
de transferências de cativos no império. Talvez, nem mesmo o escravista sabia com exatidão a
origem do escravizado, pelo ano de análise desta pesquisa, com certeza, trata-se de um escravo
que chegou ilegalmente com a promulgação da lei Eusébio de Queiroz.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:
O presente artigo buscou demonstrar os primeiros resultados de uma pesquisa de
mestrado em andamento. Um estudo com recorte regional que busca contribuir para o
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entendimento da dinâmica do escravismo na cidade de Juiz de Fora, MG. Em relação à
escravidão, esta instituição obteve grande impacto na sociedade brasileira no século XIX. Sua
influência foi percebida na organização social, politica e econômica do país.
Consequentemente, pode ser medida através do apego senhorial a esta instituição.
No que se refere aos anos posteriores a 1850, esses foram marcados por transformações
intensas no modo de lidar com assuntos ligados a escravidão. As mudanças ocorridas no
Império modificaram as estratégias de atuação entre negociantes e fazendeiros na obtenção de
braços para o trabalho compulsório, tendo ascensão o tráfico interno.
No que se refere ao caso de Juiz de Fora, devido à expansão cafeeira, os senhores
mantiveram-se apegados ao trabalho escravo até os últimos instantes. Os quadros que foram
apresentados demonstram a supremacia de escravizados crioulos em relação aos “de nação”.
Todavia, chama atenção no estudo, que nas vésperas da abolição a cidade ainda contava com
escravizados africanos. Possivelmente, são indivíduos que entraram crianças no país, quando o
tráfico transatlântico estava proibido. Nem mesmo as leis, e o movimento abolicionista
conseguiram colocar ponto final nesta instituição na década de 1870, apenas anos depois. Nesse
contexto, percebemos que o escravo teve um papel significativo na organização da cidade.
A pesquisa aqui apresenta ainda esta em andamento, mas concluirmos que é de extrema
importância pesquisas empíricas sobre a escravidão no Brasil monárquico. Somente com
análises mais detidas iremos entender o grau de complexidade que envolveu senhores e
escravos e os reflexos dessa dicotomia na sociedade juiz-forana.
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Juventude negra como sujeito social e o ensino de História
Bianca Marlene da Silva62
Estela Maria Gonçalves de Souza63
Luan Pedretti de Castro Ferreira64
RESUMO:
Sabemos que o jovem como indivíduo social possui enorme dificuldade em se aceitar, ser aceito
e se manter numa sociedade em constante desenvolvimento e progresso. Sua dita “imaturidade”
é critério de silenciamento e exclusão da participação social e formação do sujeito histórico.
Baseado no artigo do Prof. Dr. Juarez Dayrell, propomos a análise com dados empíricos, sobre
a vivência da juventude negra numa sociedade contemporânea e de que forma o ensino de
História abrange essa vivência. Os dados utilizados partem do relato de três jovens negros e
negras inseridos em realidades distintas, analisando panoramicamente a vivência do jovem
negro enquanto ser social e a realidade dos três jovens acompanhados. Com os dados recolhidos
pretendemos analisar o papel da História na formação desses sujeitos inseridos numa sociedade
estruturalmente hierarquizada e racista.
PALAVRAS CHAVE: Jovem - Jovem negro - Ensino de História - Vivência social - Sujeito
social
ABSTRACT:
We know that young people as a social person has a big difficult in accept yourself, be accept
and keep up in a society on development progress. Their “immaturity” is criterion of silencing
and exclusion of social participation and formation of the historical subject. Based on article
from Prof. Dr. Juarez Dayrell, we propose the analysis with empirical data on the experience of
the young black in a contemporary society and how the teaching of History covers this
experience. The data used start from the report of three young blacks inserted in different
realities, analyzing panoramicly the experience of the young black as a social being and the
reality of the three young people accompanied. With the data collected, we intend to analyze
the role of history in the formation of these subjects in a structurally hierarchical and racist
society.
KEYWORDS: young – young black – teaching History – social experience – social subject.
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“Quem, melhor que os oprimidos, se encontrará preparado para
entender o significado terrível de uma sociedade opressora? Quem
sentirá, melhor que eles, os efeitos da opressão? Quem mais que eles,
para ir compreendendo a necessidade da libertação? Libertação a que
não chegarão pelo acaso, mas pela práxis de sua busca; pelo
conhecimento e reconhecimento da necessidade de lutar por ela”.
Paulo Freire

INTRODUÇÃO:
O presente trabalho surgiu a partir da leitura do artigo “O jovem como sujeito social”,
escrito pelo professor Dr. Juarez Dayrell, no qual o autor levanta questões sobre desmistificação
dos estereótipos que pairam sobre a juventude os entendendo enquanto sujeitos históricos
construtores de sua própria realidade. Compreendendo estes levantamentos, percebemos a
necessidade de aumentar o recorte de análise, voltando o olhar para questões da juventude negra
e seu cotidiano.
Pretendemos abordar esses jovens enquanto sujeitos históricos ativos, vendo-os através
de suas especificidades cotidianas e de questões que pairam suas vidas como: desigualdade
social, questões raciais, vivência, gênero, sexualidades, ancestralidade, religiosidade, etc. Outro
objetivo é dar voz aos sujeitos que são estruturalmente silenciados, entendendo como eles e elas
constroem suas identidades e com quais instrumentos de apoio utilizam.
Como objeto de estudo, tentaremos entender o papel que o Ensino de História possui na
construção da formação crítica e social deste sujeito. Buscaremos entender se essa formação
crítica foi constituída dentro do espaço escolar, e caso não, analisar os outros espaços de
aprendizagem, além do ensino formal ao qual essa pessoa teve contato.
Para além de todas as questões até aqui levantadas, é importante situar os processos aos
quais o grupo social aqui destacado se envolveu, até chegar no tempo presente. Como por
exemplo, a marca de 130 anos da abolição da escravidão no Brasil, o contexto de consolidação
dos Movimentos Negros nas décadas de 1970 e 1980, os 30 anos da promulgação da
Constituição Federal e a lei 10.639/03, complementada pela 11.645/08, que torna obrigatório o
Ensino de História afro-brasileira e indígena nas escolas do país.
EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA E O “PERIGO DA HISTÓRIA ÚNICA”:
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Se apropriando do termo de Chimamanda Ngozi Adichie, quando trata do “perigo da
história única” em uma palestra para a plataforma TEDx, achamos necessário demarcar toda a
complexidade de organização da população negra durante o processo histórico de colonização
e diáspora ao qual ela vivenciou, principalmente no que tange ao Brasil.
Em referência a este perigo, podemos situar a contextualização da escravidão brasileira
simplesmente enquanto sistema econômico, silenciando todas as relações estabelecidas naquele
contexto. O senso comum relativo à este tema se concretiza através da simplificação do sistema
reduzindo a figura dos sujeitos a uma mera passividade, como se a este não fosse possível
nenhuma forma de atuação na sociedade, resistência, estabelecimento de relações, construção
de famílias e capacidade de negociação.
A própria historiografia, sobretudo no Brasil, através de influências do campo
historiográfico tradicional europeu reproduziu até a segunda metade do século XX estudos e
debates dentro e fora dos espaços acadêmicos que associavam a população africana e
afrodescendente somente a um passado a-temporal e escravista, os colocando como objetos
passivos. Algumas pesquisas permaneceram reproduzindo os discursos Hegelianos e
Darwinistas Sociais que foram consolidados no final do século XIX para justificar a
colonização do continente africano sob o argumento de que eram “primitivos”. Outras
continuaram a seguir a proposta de cientistas sociais brasileiros, sobretudo na década de 30,
como Gilberto Freyre (1933) na constituição do que pesquisas mais recentes passaram a colocar
como o “mito da democracia racial”, onde o autor justificava todas as relações durante o período
escravista como sendo “harmoniosas”.
Foi entre anos finais da Ditadura, e logo, o período de redemocratização no Brasil que
passaram haver reflexões sob quais eram os imaginários associados à população negra dentro
da História até então, que ainda estava marcada pela evidência de heróis nacionais construídos
durante a instauração da Primeira República, apontada também por um projeto de “nação” que
perpassa pelo campo historiográfico e prontamente, do ensino de História. Principalmente com
a evidência dos estudos sociais e do trabalho, quais prontificaram em repensar as pesquisas
relacionadas aos períodos históricos e como eles situavam os sujeitos considerados
marginalizados - tais como a classe trabalhadora, mulheres, população negra, etc., possibilitouse outras visões e pesquisas sobre afrodescendentes brasileiros, nos quais passaram então serem
colocados como sujeitos sociais e ativos, pertencentes às temporalidades históricas, tendo o
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passado e as memórias evidenciadas, sendo elas também voltadas para as formas de
organização, as resistências, a religiosidade não apenas sob um olhar de demonização.
Os estudos sobre a população negra, muito por esta nova geração de historiadores das
décadas de 70 e 80 que atuaram junto ao Movimento Negro Unificado brasileiro e à formação
de uma intelectualidade negra para desmistificar a visão eurocêntrica que durante séculos
escreveu uma “história oficial”, sendo esta repleta de imaginários e racismos, que permaneceu
e permanece na memória coletiva ao pensar nas populações tradicionais, africanas e
afrodescendentes. Como aponta Hebe Mattos em seu texto, uma das historiadoras mais
essenciais na consolidação dos estudos sobre a população negra no Brasil, junto à historiadora
Ana Maria Rios:

Também neste aspecto, a historiografia brasileira seguiu percurso
semelhante, passando a enfatizar os embates entre as expectativas dos
libertos, que se definiam na forma de um “projeto camponês”, e as
condições políticas de acesso à terra e de garantia da sobrevivência em
diferentes situações regionais. Especialmente, ficou empiricamente
demonstrada que paralelamente à formação de um campesinato negro,
manteve-se a centralidade do liberto, enquanto força de trabalho, nas
fazendas das antigas áreas escravistas do sudeste, nas décadas que se
seguiram imediatamente à escravidão. (RIOS, A.M; MATTOS, Hebe,
2004: 172).

Tendo em vista que o conhecimento histórico não se constrói somente no campo
acadêmico, entendemos o papel que a escola possui enquanto elemento que disponibiliza e
contribui para a sua difusão. A memória familiar e coletiva que o aluno carrega consigo de
anterior à sua inserção no processo de escolarização se constitui enquanto conhecimento prévio
ao que entendemos enquanto conhecimento histórico, mas que muitas vezes é transmitido de
forma factual e cronológica, impedindo a devida reflexão sobre as heranças que aquele fato
propiciou para os dias atuais.
O Plano Municipal de Educação da Prefeitura de Juiz de Fora passa a se posicionar de
forma dissidente de todo tradicionalismo ao ensino de História quando apresenta a este uma
possibilidade de reflexão sobre o passado pautado em três pilares: o conhecimento, o tempo e
a memória. A partir destes elementos, levando sempre em consideração o presente e o cotidiano
do aluno, é possível a inserção e a problematização do conteúdo contribuindo para a
contextualização e o desenvolvimento da disciplina História.
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O documento inicia-se demarcando o lugar dos sujeitos docentes nas escolhas de
determinados conteúdos e na forma de transmitir tais conteúdos pautadas principalmente por
currículos normatizadores. No caso da História enquanto disciplina escolar, por muito tempo
se prezou pelas datas comemorativas e o foco nacionalista, mas com toda a revisão dentro do
próprio campo da historiografia acadêmica nos finais do século XX, houveram reflexos,
pautando esta a partir de vestígios históricos e os grupos sociais que atuam no tempo.
Após o deslocamento de foco da História de uma mera transmissão do passado, para
uma problematização do tempo presente a partir de continuidades e descontinuidades, o
documento entende - e nós entendemos - a necessidade dessa reflexão dentro das salas de aula.
Antes de ser um estudo do passado, a História é uma forma particular de explicar o mundo e as
transformações humanas com rigor e métodos próprios e é exatamente neste ponto onde se
concentram as problematizações levantadas por nós para com os sujeitos entrevistados.
Entender como, em seu processo de escolarização, a história contribuiu ou não para a
construção de sua identidade pessoal.

São frequentes os movimentos de determinados grupos sociais mobilizando
discursos de Memória, antes esquecidos ou silenciados no tempo, a fim de
reivindicar seu lugar no mundo como sujeitos na História. Nessa direção,
cresce a atenção aos deveres de Memória, interpostos por lutas particulares,
como narrativa fundamental para explicação do mundo, não mais assentados
na interpretação histórica que selecionam, e em muitos casos excluem, mas na
própria formação da consciência de si na História. Exemplos bastante
elucidativos, no Brasil, sobre a força desse movimento de embate da Memória
na contemporaneidade resvalam nas lutas do movimento negro que, antes,
tinha sua identidade nacional ancorada na noção de ausência de conflito
étnico-racial e, hoje, reivindica a consciência de uma identidade negra a partir
da reinterpretação historiográfica do seu passado na História brasileira. Em
resposta a essas reivindicações, o governo propõe políticas afirmativas, como
o estabelecimento de cotas para afrodescendentes em universidades públicas
e a introdução da Lei 11.645, que torna obrigatório o estudo da história e da
cultura afro-brasileira e indígena, fatos que não ocorrem, contudo, nem de
modo harmônico e tampouco generalizado. Um exemplo contemporâneo
dotado de grande complexidade a esse respeito pode ser observado por meio
do tratamento reducionista que vem sendo dado à obra de Monteiro Lobato e
a restrição à sua distribuição às escolas brasileiras quando se vive, justamente,
um contexto de democratização da sociedade. Assim, ao se “julgar” obra e
autor como racistas, descontextualiza-se a obra em sua historicidade e
procede-se a uma censura nos moldes de qualquer tipo de censura cultural e
ideológica outrora já praticada em tempos de exceção, nesse caso, com uma
âncora fortemente anacrônica, em nome de um dever de Memória
(ALMEIDA, F. R. de; MIRANDA, S. R. 2012: 262-263).
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ENSINO DE HISTÓRIA, SUJEITOS E A CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADE:
Tendo em vista as especificidades da juventude negra, como já apontada anteriormente,
passaremos nos atentar, neste tópico, às análises críticas de discurso (FAIRCLOUGH, 2001)
presentes nas falas das três pessoas entrevistadas, como aponta o pesquisador, em seu texto:

Como as mudanças no uso linguístico estão ligadas a processos sociais e
culturais mais amplos e, consequentemente, a considerar a importância do uso
da análise linguística como um método para estudar a mudança social.
(FAIRCLOUGH, 2001: 22).

A seleção dos jovens ocorreu de forma a tentar ampliar cada vez mais o campo de
análise que nos seria apresentado, e entender como que essa narrativa sobre si seria apresentada
para nós em contexto formal de entrevista com gravador para posterior análise. Logo na
apresentação dos entrevistados, pudemos ter a compreensão de que muitos estereótipos
relacionados à juventude negra são ilegítimos. Um dos principais argumentos reproduzidos é
de que pessoas negras sofrem o racismo nas mesmas esferas, logo generalizadas. Outras
questões tais como gênero, sexualidades e maternidade entram em questão quando cada jovem
veio situar a nós sobre suas identidades. Exemplificando e compreendendo as especificidades
de cada um em questão, os sujeitos entrevistados são, conseguintes: duas mulheres negras. Uma
delas, sendo uma mulher negra e lésbica, a outra mulher negra heterossexual e mãe na
adolescência. A primeira entrevistada e o último têm suas sexualidades como pontos marcados
em suas falas, sendo a primeira lésbica e o segundo, um homem bissexual. Por preservação de
suas identidades, nos referirmos a estes por codinomes: “Dandara”, “Lélia” e “Abdias”,
respectivamente65.
Nestes pontos situados podemos ponderar como logo no princípio da entrevista já vem
questões que marcam o lugar que se situam nas sociabilidades e como isto interfere na forma
que o racismo atingirá cada um, ambos pelas questões de raça, mas duas pelas opressões de
gênero e dois enfrentando também, a LGBTTIfobia, dentro e fora do espaço escolar. Ter uma
perspectiva interseccional é fundamental para compreendermos como as falas conseguintes
serão marcadas pelas identidades, sendo cada uma delas observadas através de cada
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especialidade não apenas dos três jovens entrevistados, mas quando falamos da juventude negra
no geral.
É interessante perceber como que a identidade, mesmo que ainda esteja em construção,
demarca o lugar em que as pessoas dizem de si mesmo, e como estas pessoas já entendem os
lugares que a si são imputados. Não apresentando o contexto de Ensino de História, mas
entendendo o contexto de criação de identidade no âmbito social, percebemos que ser LGBTTI
em uma sociedade homofóbica, ser mulher em uma sociedade patriarcal, tal como ser negro em
uma sociedade estruturalmente racista está atravessada pelas falas de ambos os três. Para além
disso, é perceptível como que os entrevistados foram puxados para a luta cotidiana de forma
que fosse a única forma possível de resistência e sobrevivência. Todos passaram por um
processo interno de desconstrução dos preconceitos que lhes eram apresentados, para se
emancipar enquanto sujeitos históricos atuantes de seu tempo.
Dandara: meu nome é “Dandara”, tenho 21 anos, curso História, estou no
7º período e...
Estela: mais o que você considera relevante sobre você?
Dandara: então, importante colocar, né. Principalmente por conta de questão
política, eu sou uma mulher preta, lésbica, sou cotista e como é de extrema
importância colocar e reafirmar principalmente por conta de todos os
ataques que vem acontecendo em todos os momentos e sobretudo na própria
academia, que é um espaço majoritariamente branco, hétero, por pessoas que
têm condições econômicas e sociais... e como é de extrema importância a
gente reafirmar e ocupar esses espaços que são nossos também.

Sendo estudante do Ensino Superior, e tendo contato com grupos de pesquisa, discussão,
bibliografia e o mundo acadêmico como um todo, é perceptível como este espaço contribui, não
de forma única e exclusiva, no auto entendimento da entrevistada de forma que ela possa
reconhecer a necessidade política da autoafirmação nos dias atuais.

Luan: então você se reconheceu no ano passado e no ano retrasado?
Abdias: é. Eu fui entendendo que antes disso, por exemplo, até disse isso pra
Estela, eu era bem babaca. Era contra cota, achava que isso era coisa
ridícula, e aí eu fui entender que tipo, é toda uma questão social e é isso. Não
sei muito me expressar
Estela: não tem problema, agora você vai se apresentar. Quem é você? De
onde vem? Quantos anos?
Luan: o que você faz da vida?
Abdias: meu nome é “Abdias”, eu tenho 18 anos, moro no bairro Santa
Cecília, estudei no colégio João XXIII. Atualmente eu não faço nada, só um
curso, pois não passei na UF.
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A Participação no projeto “Aluno assistente”, experiência possibilitada dentro do
colégio de Aplicação João XXIII da Universidade Federal de Juiz de Fora, sob orientação da
Profa. Dra. Carolina Bezerra, possibilitou ao entrevistado a compreensão de coisas necessárias
para a promoção da igualdade racial, como o mesmo cita no fragmento selecionado de sua
entrevista, a importância do sistema de cota na política de acesso aos meios de Ensino Superior
e na reparação de desigualdades sociais estruturais da sociedade brasileira.

Luan: eu acho que você pode começar se apresentando, falando quem você
é, o que você faz da vida...
Lélia: meu nome é “Lélia”, eu sou técnica em enfermagem, concurseira,
invisto, viajo e quero muito parar de contar moedinhas no final do mês porque
tá muito difícil, principalmente com uma filha adolescente.
(risos)
Luan: isso é importante.
Lélia: trabalho como freelancer na área de técnica em enfermagem porque
eu nunca tive a oportunidade de trabalhar em hospital. Na primeira entrevista
eu já sou excluída.
Luan: você aponta algum motivo para além da sua cor?
Lélia: além da cor não, porque existem muitas técnicas negras em todos os
lugares que eu fui entrevistada. Eu acredito que eu sou tatuada, porque eu
tenho esse cabelo, né que é um cabelo de dreads e que recebe um rótulo, né.
E acaba que a pessoa olha, eu vivencio isso todo dia, e acredito que vocês
com os blacks de vocês seja a mesma coisa. A gente entra no ônibus e todo
mundo olha, assim, né. E ai você tem um dread até a cintura, resistindo
mesmo. Uma vez eu tava trabalhando num domicílio e a filha de uma paciente
disse assim pra mim: “você acha que vale a pena mesmo manter esse cabelo
só pela sua personalidade?” E eu disse pra ela: “isso ai, a minha
personalidade. Eu olho pra mim no espelho e gosto de tudo, mas o que eu
gosto mais é o meu cabelo”.
Luan: é uma resistência diária você manter ele solto, continuar tratando dele,
continuar se amando com ele, quando todo mundo te coloca pra baixo e fala
“não”; você fala “sim”!
Lélia: sim, claro. Igual hoje mesmo eu fui fazer uma entrevista de emprego e
eu tô com esse coque por isso. Que aí é melhor que... a gente dá uma
arrumada pra mostrar que sim, é possível deixar arrumado, fica bonito poxa.
Lindo, bonito não, lindo!

Falando principalmente de sua estética, a última entrevistada aponta os desafios de estar
na área de saúde, preservando suas ancestralidades através da estética, no caso o cabelo com
dreads, e a luta cotidiana para que mesmo resistindo, possa atuar na área ao qual está formada.
A conversa é atravessada pelos enfrentamentos ao qual todos nós estamos expostos, e como ela
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se constrói - das tatuagens, do cabelo - é um ponto essencial para desconstrução de preconceitos
cotidianos aos quais ainda somos expostos.
É perceptível a heterogeneidade do grupo ao qual selecionamos, mesmo fazendo o
recorte para “jovens negros”. A não generalização e o entendimento destes enquanto sujeitos
são princípios essenciais para o entendimento dessa identidade nos dias atuais e a
complexificação das relações sociais. Estes jovens se apresentando, de forma pessoal, nos
possibilita entender a narrativa que cada um constrói sobre si, destacando pontos e ocultando
outros, mesmo assim, as questões aos quais aqui estamos dedicando maior atenção, sempre
estão atravessadas.

A EXPERIÊNCIA DA JUVENTUDE NEGRA NO ENSINO DE HISTÓRIA:
Como último ponto de análise das entrevistas, podemos situar o Ensino de História na
construção de tais identidades atuais, utilizando dos levantamentos apontados pelo Plano
Municipal de Educação, principalmente quando este indica a questão da memória como uma
das bases elementares para a construção da aprendizagem histórica. O objetivo da pergunta foi
entender como este sujeito, em conjunto com o conhecimento histórico adquirido durante seu
período de escolarização, se constituiu enquanto si; ou senão se constituiu, a quais outros
espaços de aprendizagem não-escolares este recorreram.

Luan: como que a História contribuiu para a formação da sua identidade? E
para além da história, como as bolsas que você teve contribuíram para a
formação da sua identidade, adentrar numa religião que preserva a
ancestralidade contribuiu para a formação da sua ancestralidade. Enfim,
como a sua identidade vem sendo construída?
Dandara: eu sou muito grata. O ambiente acadêmico é um ambiente que é
completamente violento, deixa marcas, silencia e, sobretudo pra gente que é
preto. Acho que entrar numa sala de aula e ver poucos alunos pretos que
muitas vezes não conseguem fazer um colocamento, uma posição na sala de
aula, vem de uma estrutura de escola pública que não pegou uma referência
já é completamente difícil e violento. Em contraponto a isso, eu digo que sou
grata pelos espaços que sempre tive, não só dentro da sala de aula ou da
faculdade, mas de tudo em volta que envolve meu pensamento atual, as
críticas que eu faço, a forma como vejo o mundo. Como, por exemplo, logo
que eu entrei, eu participei de uma bolsa trabalhando com as comunidades
quilombolas, comunidades tradicionais e isso foi muito importante pra
começar a trilhar o caminho que queria seguir e ver que a pesquisa não é só
voltada para dentro da faculdade. Como é importante pensar isso pra prática,
muito além de ego, de Lattes, enfim; de tudo o que colocam. E toda
aproximação que foi vindo com as comunidades remanescentes de quilombo,
todas as lutas e as pautas que muitas vezes não tem olhar. Depois disso a
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monitoria de História da África que foi essencial, junto do grupo de pesquisa
que eu faço parte até hoje, o Afrikas 66, em poder ter a aproximação, as
leituras e discussões frente ao continente africano que muitas delas dá pra
poder refletir na situação do negro no Brasil, por exemplo. Isso não só na
faculdade, leituras a parte, ambientes fora, por exemplo, conversar com
minha prima, por exemplo, Ângela Davis que ela tava fazendo ali por conta
de tudo que ela tinha passado enquanto a gente tá só fichando o livro. Durante
muito tempo eu fiquei muito frustrada com a História, com o curso só que eu
não desisti, pois acho que a gente vai aprendendo a ressignificar, como por
exemplo, se a gente tá num curso completamente branco, eurocêntrico, enfim,
repleto de uma história oficial que vai ser colocada dentro da sala de aula.
Se tá tendo isso, então do nosso jeito a gente pega e questiona isso dentro das
nossas matérias, por exemplo, e para além disso, começa a colocar pra fora
da sala de aula e de outros espaços. Não ficar só nessa história oficial que é
reproduzida e que violenta e machuca. Por exemplo, a Sueli Carneiro, coloca
um conceito que chama epistemicídio. Como a gente viu no século passado,
o genocídio da juventude preta, que vem também no campo do conhecimento,
que nega tira e silencia o nosso conhecimento pra poder colocar que o único
conhecimento válido é o posto sempre, o branco, enfim. E como isso também
mata, silencia, violenta de todas as formas mesmo que não diretamente.
Ressignificar isso, e trazer outros debates e questões, mesmo que seja pra
incomodar, tamo nem ai mesmo que seja pra incomodar mesmo. É de extrema
importância e o Ensino de História vem se ressignificando no curso, de seguir
na educação e de estar na sala de aula, mesmo com todos os ataques que vem
acontecendo.
-------------Luan: em relação ao ensino de história que você teve na sua escola, até
mesmo na experiência que você teve como aluno assistente com a Carolina
Bezerra, como você acha que ela contribuiu pra sua identidade atual? Você
já falou um pouco sobre isso, mas acho melhor situar agora na pergunta
Abdias: acho que a estrutura da escola é muito boa, em relação à História. É
aplicada de forma bacana e a minha experiência que eu tive ano passado com
a Carol foi boa, porque eu abri os olhos pra muita coisa e eu fiquei sabendo
mais sobre a história o negro, de onde a gente veio...
------------Luan: em relação ao ensino de história que você teve no seu período de
escolarização, você acha que ele contribuiu pra construção da sua identidade
que você tem hoje?
Lélia: eu acho que sim, sim, sempre contribui né. Com o ensino que a gente
tem na escola, eu acho que é um ensino meio que mentiroso, assim né. Porque
o negro não teve a oportunidade de escrever a sua história. Que contou,
contou do jeito que quis, como quis e não foi o negro, né. Chegou aqui sem
oportunidade de ser alfabetizado, trabalhando de sol a sol, escravizado,
quando foi liberto, jogado na rua, sem ter onde ficar, sem ter o que comer,
sem nada mesmo. Então assim, lógico que é contado parte disso, mas é um
pouco mascarado, né. E ai depois que você vai crescendo e lidando com
outras pessoas que saibam mais que você, lendo um pouco mais. Você vai
vendo “poxa, tudo aquilo que eu ouvi é mentira”. Mas é claro que isso
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contribui pra nossa vida, tudo o que você ouve e o que você vê, mas é um
pouco revoltante e você acaba crescendo com aquela vontade de fazer
realmente a diferença, não é verdade. É isso q eu penso. A gente que fazer a
diferença, a gente quer mostrar sim e a gente pode, eu sempre falo com todo
mundo, era pra não ter nenhum negro, e olha ai, até o presidente do EUA
nego, por favor, me respeite (risos). E o que eu acho mais engraçado é que
hoje a gente tem uma força sem igual, tamo incomodando de verdade, a gente
tá tendo um espaço que a gente chegou com tudo pra ficar. Só que eu Taymara
desde sempre, nunca me senti inferior. Porque tem sempre aquela menina
branquinha do olho azul que o racismo é construído em casa e eu nem falo
que a mãe influencie dizendo “olha você não pode gostar de negros”. Não é
assim, a mãe chega da feira com o tomate meio amassado e fala “Alá, tinha
que ser aquela preta. Tinha que ser preto. O preto que faz isso”. E acaba que
constrói isso dentro de casa, e a criança vai crescendo ouvindo aquilo e
cresce acreditando que sim, é o negro que faz tudo errado, é o negro que é
incapaz, é o negro que é burro, e isso cresce. E como eu sempre estudei em
escola pública, a maioria sim era negro, mas as pessoas que não eram, as
meninas principalmente, queriam se mostrar as mais bonitas e até hoje isso
acontece. Mas eu nunca achei isso não, eu sempre me achei linda, sempre que
elas queriam competir eu entrava mesmo na competição porque eu sou
maravilhosa.
(risos)
Estela: e outra coisa, quando que você adquiriu essa coisa de que o negro é
superior mesmo? Quando você construiu essa identidade? Quando você
tatuou resistência aqui (no peito)? E como que isso está presente no seu dia
a dia?
Lélia: [...] Quando eu comecei a relacionar com as outras pessoas de fora da
minha família, quando você chega aos 12 anos você sai um pouco mais
sozinha, entra na adolescência e tudo e as pessoas ficam assim “Lélia não é
bonita”, “ai sou sim”. Eu sempre me achei bonita, eu nunca quis acreditar
em nada que as pessoas dissessem porque eu me via daquela forma que eu me
vejo, então eu gosto disso. Eu falo que mais importante que você ser bonito,
é você ter autoestima, é você se gostar. Então eu fui construindo isso sempre.
O “resistência” eu resolvi tatuar quando a gente, no ano em que a gente
conseguiu o “feriado” de Zumbi aqui em Juiz de Fora, que a galera lutou
bastante e ai eu fui e tatuei. Para todos os negros que como eu disse era pra
não ter nenhum, pras mães solteiras e adolescentes, eu acho que essa
tatuagem representa e principalmente as mulheres, porque tudo o que a gente
vem conquistando é com muita luta, com muito tapa na cara e a gente tá ai
resistindo. Então isso foi construindo desde sempre. Mas eu acredito que eu
tenha nascido com isso de você não aceitar de jeito nenhum a opinião alheia,
uma opinião destrutiva, uma coisa que vai te pesar e fazer você voltar. Não,
eu sempre fui de enfrentar tudo na minha vida, tudo mesmo então eu acho que
a palavra resistência é bem a minha cara.

Os trechos recortados nos possibilita entender que a forma não tradicional do ensino de
História pode e contribui para a formação da tão falada e debatida identidade da juventude
negra, da mesma forma que os coloca como protagonistas. Esse ensino pautado nas relações de
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poder e nas complexidades da História pode contribuir para emancipar os sujeitos enquanto
figuras atuantes na história, cuidando para que se entendam no tempo e percebam as rupturas e
continuidades no espaço em que se encontram inseridos. Acima de tudo, permite que ambos se
compreendam como seres de valor num âmbito social que muito segrega e oprime.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:
Após a discussão aqui apresentada, podemos indicar em primeiro momento que as
conclusões se classificam de forma inicial e provisória, sendo necessária a evocação de outros
elementos a contribuir para a ampliação da problemática. A imersão do sujeito historiador a
refletir questões como o espaço escolar e as relações que são estabelecidas no Ensino de
História ou a aproximação entre a produção da academia e a problematização dessa produção
que é feita na educação básica, se coloca de forma essencial para a construção conjunta dos
conhecimentos históricos.
Perceber como que o indivíduo se molda no tempo e no espaço construindo memórias
e compreender as relações de poder que são estabelecidas, colaboram para entender as
estruturas que são historicamente reiteradas, permitindo que os e as discentes se coloquem
enquanto sujeitos e percebam que no cotidiano deles existem heranças deste processo. Dessa
forma é necessária a atuação tanto do professor de história quanto do historiador neste espaço
de construção. Um dos objetivos ao longo desse breve trabalho foi entender se a escola tem
participação ou não no momento dessa construção.
A construção de identidade está condicionada não somente ao espaço interno da escola.
As próprias relações que são estabelecidas ali, junto às aprendizagens que lhe são expostas,
dentro e fora deste espaço, por exemplo, estão marcadas também nas relações com a família,
amigos e com a própria sociedade. Estes lugares de sociabilidades nos quais os alunos
pertencem e participam, são marcados por memórias, sejam elas individuais, coletivas ou
familiares. O ensino de História sendo compreendido como fator crucial para a formação crítica
e social dos alunos e alunas perde o quesito “decorativo”, seguido de uma ordem cronológica
dos fatos e passa a ser emancipador de sujeitos. Ou seja, a aluna e o aluno passam a compreender
o papel que o ensino de História tem para além de decorar determinado período histórico;
passam a se reconhecerem na temporalidade e olham para o passado que perpassa seu núcleo
familiar ou o grupo pertencente, por exemplo, não sob uma visão repleta de imaginários
construídos nas escolhas de memória, mas sim os vendo como sujeitos ativos. Este
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reconhecimento gera então, o que chamamos de empatia histórica, quando se reconhecem no
momento presente através dos sujeitos que vivenciaram no passado.
Enquanto futuros professores e professoras de História, devemos ter em mente que o
conteúdo transmitido, acrescido da bagagem histórica trazida pelo próprio indivíduo soma-se à
empatia histórica, uma vez que o aluno consegue estabelecer relações com a temporalidade em
estudo. Esse aspecto também recai na heterogeneidade dos sujeitos históricos, particularmente
sobre a juventude negra, nosso objeto de estudo. De uma forma ou de outra, esses jovens trazem
consigo pontos em comum, que nos permitem a compreensão sobre seus desafios e
permanências, e de que forma o Ensino de História, sob a égide da memória incide no
entendimento da complexa rede de informações no âmbito social.
Portanto, a luta antirracista, antissexista e que impeça qualquer tipo de silenciamento ou
exclusão se constitui enquanto princípio básico do ensino de História, principalmente no Brasil,
imerso no contexto pós-abolição e que ainda deixou uma série de heranças negativas para a
população negra. Entender as especificidades do grupo que constitui a sala de aula e possibilitar
que estes se incluam no processo histórico, permite que se entendam enquanto sujeitos atuantes,
ativos no seu tempo. Tal ponto é perceptível, por exemplo, nas entrevistas que foram realizadas
para este trabalho, quando Abdias teve contato com o projeto “Aluno assistente”, quando
Dandara teve contato com a resistência acadêmica, ou até mesmo quando “Lélia” expandiu seus
horizontes de contato na sociedade, agregando cada vez mais positividade e consistência à sua
identidade.
Entendendo a escola e a própria sociedade enquanto espaço de disputa e luta de poderes,
possibilitar o mínimo de igualdade entre os sujeitos se constitui enquanto necessidade.
Conforme escreve Bell Hooks em seu livro “Ensinando a transgredir: a educação como
prática da liberdade”, é fazer de sua prática de ensino um foco de resistência (HOOKS, 2013:
36).
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Procura-se peles pretas! O Direito à vida frente à necropolíticas no Brasil
Denise do Nascimento Santos67
Giovana de Carvalho Castro68
RESUMO:
A configuração do Estado Brasileiro perpassou flagrantemente pela constituição da mitologia
em torno dos corpos negros como perigosos, caracterizando-se em um projeto de estado
brasileiro genocida desde os seus primórdios. Esta comunicação propõe analisar como o mito
em torno dos corpos negros como perigosos e as necropolíticas decorrentes do racismo
estrutural colocam em discussão a afirmação do Estado Brasileiro sobre a igualdade entre
brasileiros/as como expõe o Artigo 5º da Constituição Federal (1988). A hipótese apresentada
é a de que apesar da igualdade constitucional o Estado Brasileiro afirmou e afirma em suas
práticas, hierarquizações raciais responsáveis por imprimir as corporeidades negras lugares de
marginalização e subalternidade, impactando de forma decisiva nas mortes e criminalização
prematura da juventude negra.
PALAVRAS-CHAVE: Corpos negros. Necropolítica. Legislação. Juventude Negra.
ABSTRACT:
The configuration of the Brazilian State crossed flagrantly by the constitution of the mythology
around the blacks bodies as dangerous, being characterized in a genocidal project of Brazilian
State from its origin. This communication proposes to analyze how the myth about the blacks
bodies as dangerous and the necropolitics resulting from structural racism put into question the
Brazilian State affirmation on the equality between Brazilians as set the Article Fifth of the
Federal Constitution (1988). The hypothesis presented is that, despite constitutional equality,
the Brazilian State affirmed and affirm in its practices, racial hierarchies responsibles for to
print the blacks corporalities places of marginalization and subalternity, impacting decisively
on the prematures deaths and criminalization of black youth.
KEYWORDS: Blacks bodies. Necropolitics. Legislation. Black Youth.
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1. INTRODUÇÃO:
Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no
País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes (CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, 1988).
Os imaginários relacionados às corporeidades negras, constituídos em grande parte por
estereótipos ou imagens controladoras racistas, construíram leituras dos corpos negros como
selvagens, violentos e irracionais.
A relação entre corpos negros e espaços sociais e culturais no Brasil dar-se-ia a partir
de leis e decretos com o intuito de disciplinar e controlar a população negra. Há farta legislação
apontando a criminalização das mais variadas formas de reunião da população negra, dos
batuques aos bailes funk. Mas não basta impedir o ajuntamento, fez-se necessário coibir
“condutas desviantes” de indivíduos suspeitos.
Assim, a legislação e as práticas do Estado têm concorrido para a consolidação de
verdadeiro genocídio, manifestado sob diversas modalidades operacionais ou práticas:
segregação espacial; esterilização forçada; expulsão escolar; epistemicídio, todas focadas na
eliminação do corpo negro da sociedade brasileira.
Embora o Artigo 5º da Constituição Federal Brasileira (1988) afirme a igualdade entre
brasileiros/as o mito sobre os corpos negros como perigosos e violentos, decorrente do racismo
estrutural e estruturante promoveu e promove a constituição de um aparato jurídico e de
necropolíticas capazes de contrapor esse direito constitucional. Perpetua-se uma logicidade que
determina a priori quem vive e quem morre, constituindo o que Achille Mbembe (2016) chama
de necropolítica, ou seja, o poder de determinação sobre a vida e a morte ao desprover o status
político dos sujeitos. Reduzidos a sua condição biológica e, em muitas construções, animalesca,
esses corpos negros são desumanizados e assim disponíveis para qualquer tipo de arbitrariedade
e inumanidade. No entanto, para o sociólogo há racionalidade na aparente irracionalidade desse
extermínio.
A hipótese apresentada é a de que as práticas do Estado brasileiro geram hierarquizações
raciais responsáveis por imprimir as corporeidades negras lugares de marginalização e
subalternidade, impactando de forma decisiva nas mortes e criminalização prematura da
juventude negra.
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2. A CARNE MAIS BARATA DO MERCADO É A CARNE NEGRA:
A carne mais barata do mercado é a carne negra
Que vai de graça pro presídio
E para debaixo do plástico
Que vai de graça pro subemprego
E pros hospitais psiquiátricos
A carne mais barata do mercado é a carne negra
(Compositores: Seu Jorge, Marcelo Yuca E Wilson
Capellette)

Segundo dados coletados e analisados pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada) acerca da violência no Brasil as principais vítimas de homicídios no Brasil são jovens
negros. Tais dados poderiam ser fruto de uma macro-estrutura de crescimento dos crimes de
morte como um todo, mas não se trata disso, já que as taxas de homicídio reduziram cerca de
12% entre não negros revelando um contraste quando comparadas aos índices de homicídios
de negros que aumentaram cerca de 18%. O mesmo ocorre na comparação entre homicídios de
mulheres não negras e mulheres negras. Se entre as primeiras houve uma redução em torno de
7% entre as últimas a escalada de eliminação física cresceu quase 22% (BUENO et al., 2017).
Considerando raça, gênero, geração e classe como fatores para o estabelecimento de
uma definição dos níveis de mortes violentas tem-se a constatação da proeminência de
homicídios vitimando jovens homens negros e mulheres negras. A pesquisa ainda revela que a
população negra tem 23,5% de chance a mais de ser assassinada em relação à outros grupos
raciais no Brasil. A população jovem, negra, masculina e com baixa escolaridade é o principal
grupo a ser assassinado violentamente e ser alvo da violência policial. A cada 100 pessoas
mortas no Brasil 71 são negras (BUENO et al., 2017).
Diante de evidências que demonstram que a questão racial se configura como vetor
relevante para a morte de uma parcela da população brasileira: qual lugar é dado à vida, à morte
e aos corpos negros?
Qual é a lógica do racismo no seio de um Estado Democrático de Direito que permite a
perpetuação desse massacre?

3. CONSTRUÇÃO DO IMAGINÁRIO SOBRE A CORPOREIDADE NEGRA:
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A naturalização do aniquilamento físico e simbólico da juventude negra no Brasil está
alicerçado no terror racial que somado às teorias eugenistas do século XIX racializou a
configuração territorial das cidades brasileiras, o surgimento do aparato policial, as narrativas
contemporâneas da violência e a constituição das relações entre Estado e segmentos negros da
sociedade brasileira.
No final do século XIX, o racismo europeu foi institucionalizado e reestruturou o
universo simbólico a partir das teorias racialistas que permearam primeiramente o âmbito
científico, implicando numa apropriação do conceito de raça pelos cientistas em uma
perspectiva biológica (SILVEIRA, 1999).
Para Silveira (1999: 90), o racismo científico

oficializado ocasionou mudanças nos modos de legitimação do poder e
reestruturou, em escala mundial, o imaginário coletivo, a educação pública, os
padrões da credibilidade e os mecanismos de formação da opinião. O racismo
científico foi, portanto, uma parte importantíssima da estruturação, pela
primeira vez na história da humanidade, de uma hegemonia abrangendo todo
o globo terrestre.

Mediante tais argumentos o racismo adquiriu viés científico ratificando a tese da
superioridade da raça branca, baseada não apenas em atributos biológicos, mas em
características psicológicas, morais e intelectuais que a tornaria propensa à dominação das raças
menos evoluídas e parâmetro para estas. Africanos/as, americanos/as e asiáticos/as comporiam
o conjunto de grupos a serem dominados tendo em vista suas posições inferiores em uma
suposta escala evolutiva.
Aos/às africanos/as, a ciência, a criminologia e a antropologia determinaram o lugar na
evolução dos seres humanos entre o macaco e o homem branco (FANON, 2008). O descontrole
físico e subjetivo dos/das africanos/as estaria relacionado a sua ligação com a natureza,
configurando em seres profundamente mimetizados com o ambiente onírico das selvas
africanas. Desse modo a animalização, a barbárie social, a sexualização “anormal”, a
infantilidade e a violência foram considerados atributos inerentes a esses corpos.
Os corpos negros deixam de ser corpos para si e para os outros e tornam-se os CorposOutros, imaginados e significados pela colonização e negados em sua humanização.
De acordo com Fanon (2008: 104):
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no mundo branco, o homem de cor encontra dificuldades na elaboração de seu
esquema corporal. O conhecimento do corpo é unicamente uma atividade de
negação. É um conhecimento em terceira pessoa. Em torno do corpo reina
uma atmosfera densa de incertezas.

No final do século XIX, essas teorias aportam no Brasil e germinam em terreno fértil.
Preocupados com a constituição de uma identidade nacional que contemplasse a possibilidade
de pensar o futuro e o progresso do Brasil, intelectuais brasileiros deparam-se com o nó da
presença negra no Brasil lida como símbolo de atraso e retrocesso. Para fundamentar tais teses
pesquisadores como Nina Rodrigues, médico baiano e Sílvio Romero, jurista, desenvolveram
estudos que apontavam a miscigenação como fator de decadência e degeneração. A percepção
do corpo negro como doente, perigoso e violento alcança status de ciência também em terras
tropicais. Todavia é importante frisar que essas teorias vão apenas institucionalizar e concretizar
a recorrência de um imaginário acerca das corporeidades negras no Brasil. Uma breve análise
da legislação deixa explícita a necessidade de controle imposto às populações negras no Brasil
através de uma série de leis e normas criadas para disciplinar e controlar as populações negras
e suas práticas culturais, religiosas, políticas e econômicas em períodos anteriores a
cientifização subalternizante dessas populações.

4. BREVE HISTÓRICO DA LEGISLAÇÃO:
Numa narrativa cronológica a presença negra associa-se a construção de uma sociedade
escravista no Brasil, ou seja, a condição subalternizada da população negra é dada pela
racialização da condição de escravizado, ou seja, o significado de escravizado é relacionado ao
pertencimento racial negro. Nesse sentido, as legislações anteriores à Abolição da escravatura
estariam voltadas para limitações de toda ordem, mas de forma mais contundente focadas na
manutenção e proteção à propriedade, punição àqueles que fossem contra a ordem escravocrata
e impedimento à instrução.
Em 1835, a Lei nº 04 imputava a pena de morte aos escravizados que atentassem contra
a vida de seus/suas senhores/as, os descendentes e ascendentes destes, bem como de feitores.
Já em 1854, o Decreto nº 1.331 definia em seu Artigo nº 69 que não seriam admitidas a
matrícula e presença de escravizados/as nas escolas brasileiras.
Azevedo (1987) salienta que as restrições aplicadas sobre libertos/as eram ainda mais
explícitas mesmo após a Constituição de 1824. Por outro lado, o/a escravizado/a e liberto/a
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africano/a também é visto de forma diferente daquele nascido no Brasil. Nas legislações locais,
os/as africanos/as serão tratados/as como mais perigosos/as que seus descendentes. Assim, a
aplicação dessas leis teria a força de polícia como principal fiscalizadora (REIS, 2000).
Já no pós-Abolição, em 1888, tem-se uma extensão das restrições à livre circulação e
expressão. O Código Penal de 1890 passa a considerar crimes as práticas religiosas que não
estão alinhadas ao cristianismo e os exercícios de capoeiragem em ambientes públicos, e num
contexto de pífia inserção da população negra nas relações de trabalho livre, a criminalização
dos que não possuem profissão, ofício ou meios de subsistência. Além disso, o Artigo 399 no
2º parágrafo define que os maiores de 14 anos seriam recolhidos a estabelecimentos
disciplinares, onde ficariam até os 21 anos.
O Código Penal mostra a criminalização e controle sobre os corpos negros no pós
Abolição, momento em que a população negra não é inserida em postos de trabalhos formais.
Contudo, o trabalho é utilizado como instrumento disciplinador, afinal as teorias racialistas
classificaram africanos/as como preguiçosos/as e indolentes. Por outro lado, a possibilidade de
jovens maiores de 14 anos serem “recolhidos” mostra a tentativa de uma prematura
criminalização e marginalização de uma parcela da população que não será atingida por
políticas públicas de inserção nos âmbitos educacionais e de trabalho. Além disso, o 2º
parágrafo do Código Penal apresenta as primeiras manifestações no campo legal de
necropolíticas em relação a juventude negra.
O âmbito jurídico brasileiro foi influenciado no século XIX pelas teorias raciais de
intelectuais da Escola positivista do direito penal como Cesare Lombroso, o qual afirmava que
o crime e o comportamento antissocial seriam determinados por características físicas como o
tamanho o crânio (SILVEIRA, 1999).
Em 1894, Nina Rodrigues (médico legista, psiquiatra e etnólogo, entre outros) publicava
o livro “As raças humanas e a responsabilidade penal no Brasil”, onde defendia a proeminência
do médico na atuação penal e a existência de dois códigos no país - um para negros, outro para
brancos - correspondentes aos diferentes graus de evolução apresentados por esses dois grupos.
No livro "Mestiçagem, crime e degenerescência" (1899), Nina Rodrigues analisava casos de
alienação estabelecendo uma correlação entre miscigenação racial e loucura (SCHWARCZ,
1996).
Logo, as teorias racialistas permearam as obras e a intelectualidade brasileira
determinando a constituição epistemológica das universidades e expandindo-se para políticas
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públicas que tentaram branquear a sociedade a fim de apagar as heranças africanas e indígenas
no país.

5. A MISCIGENAÇÃO E SEU FRACASSO:
Estava ratificada assim, jurídica e intelectualmente, a ligação direta entre presença negra
e atraso brasileiro. Construída a tese partiu-se para busca de soluções: se a presença maciça de
negros era fator de subalternidade da identidade brasileira concluiu-se que aumentar a presença
de brancos seria a medida mais eficaz para solucionar o problema. Desse modo, no final do
século XIX as faculdades de Direito de São Paulo e Recife foram decisivas para a construção
teórica sobre a necessidade do branqueamento e implementação das políticas de imigração em
São Paulo. A opção pelo branqueamento implicou num amplo incentivo à imigração europeia
e branca que alimentou a esperança de que, para os mais pessimistas, em cem anos elevaria o
Brasil à condição de um país eugenicamente positivado, ou seja, branco.
Mas tal projeto revela-se infrutífero. Quando Vargas assume o poder em 1930 o Brasil
ainda é um país de negros e mestiços. E gradativamente o discurso eugenista eurocêntrico perde
forças e um novo empenho será dado na busca da construção de identidade nacional. A
mestiçagem, vista como fator de degeneração e atraso será resignificada como fator de
singularidade, de positividade. O Brasil, diferente de outros países com presença negra, seria
um paraíso livre de conflitos raciais, prova de que o racismo foi superado e que aqui, a
mestiçagem seria nossa força e não nossa fraqueza. Esse novo discurso, do qual a obra Casa
Grande e Senzala (1933) de Gilberto Freire é a principal referência, coloca em xeque, mais uma
vez, as discussões sobre exclusão racial no Brasil ao defender a tese de que somos um país de
mestiços, portanto discutir raça aqui é desnecessário. Mas essa defesa convive com as políticas
de marginalização da população negra, na manutenção de uma legislação excludente, na
perseguição das práticas religiosas e culturais e na impossibilidade de ascensão social e
participação em espaços de poder.
Ao silenciar acerca da raça enquanto aspecto fundante da identidade brasileira o Estado
Brasileiro silenciou também o reconhecimento das desigualdades implícitas a condição negra
no Brasil e optando pela defesa da tese da igualdade mestiça absteve-se de pesquisar e implantar
políticas específicas para significativas parcelas da população. Essa linha decisória associada a
perpetuação do imaginário sobre corpos negros legou à população negra uma condição de
permanentes fragilidades embasadas na ratificação da negação do racismo e das desigualdades
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na mentalidade coletiva atrelada a perpetuação jurídica da hostilização do corpo negro
conduzindo a manutenção de uma lógica racista nas ações e nas políticas públicas constituindo
a percepção de diferença como subalternidade. Tudo associado e expresso pelo corpo negro
afirma-se como inferior ao expresso por corpos não negros.

6. A LÓGICA DO ESTADO RACISTA E SUAS NECROPOLÍTICAS:
Convivem assim práticas de controle, silenciamento e eliminação desses corpos sem
que medidas governamentais sejam efetivadas para repensar as condições específicas da
população negra no Brasil com a negação do racismo e a timidez em políticas que contribuam
para sua efetiva erradicação. Ou seja, o processo histórico de constituição da presença negra na
sociedade brasileira fez-se permeado por políticas estatais que sistematicamente têm impactado
negativamente na qualidade de vida da população negra por não colocar em xeque em suas
análises o racismo implícito nas construções sobre o corpo e identidades negras.
Construiu-se assim uma cadeia de eventos que desconsidera esses corpos e os
subalterniza atribuindo aos mesmos tipos de morte que não é o resultado do processo natural
de nascer, crescer e morrer. Ou seja, a morte negra é morte produzida.
Mas, como isso é possível, como pode o Estado decidir a priori quem vive e quem
morre? Segundo Foulcault (2003: 256) “em uma sociedade normativa raça, ou racismo, é a
precondição que torna possível a aceitabilidade da matança. [...] é a condição indispensável
para o exercício do poder de matar”. Ou seja, a base do genocídio que atinge a população negra
no Brasil é o racismo, aquele mesmo historicamente negado na construção da identidade
nacional, que atua na configuração de quem deve ou não viver. A articulação entre velhas e
novas formas de dominação que constituem uma sujeição da vida ao poder máximo da morte
na configuração de um quadro conceitual desenvolvido pelo filósofo Achille Mbembe (2003).
Partindo do conceito de biopoder de Foucault o pesquisador define que as cidades operam numa
lógica de constituição de territórios marcados por “topografias da crueldade” (BALIBAR,
2001), ou seja, determinados segmentos da população são configurados como marcados
incondicionalmente como passíveis de serem mortos. Essa análise parte da assunção de que
biopoder e necropoder são conceitos tangenciais; enquanto o biopoder exercido pelo Estado
define quais vidas importam devendo ser cultivadas, o necropoder revela-se como estratégia de
controle e de eliminação de populações definidas a priori como ameaçadoras, ou seja, aqui no
Brasil a população negra. Raça aqui trata-se de uma construção social transcendendo os
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aspectos biológicos e configurando-se como fator determinante das condições de vida, do
acesso aos bens sociais e das políticas públicas.
Configurou-se então um quadro de violência estatal definida como todo ato

tolerado ou incentivado pelo Estado com a finalidade de criar, justificar,
explicar ou reproduzir hierarquias de diferença e relações de desigualdades.
São atos de violência estatal, mesmo que o Estado não apareça diretamente
como seu agente primário (NAGENGAST, 1994: 114),

que trazem em seu bojo a ratificação de uma sociedade anti-negra e racista. Esses corpos negros
constituídos historicamente como criminosos, feios, perversos e sujos são lidos como
destituídos de humanidade e passíveis de serem alvejados por mortes diversas: simbólica, física,
social culminando com a física.

7. CONCLUSÃO:
Os imaginários criados sobre as corporalidades negras africanas pelo racismo científico
europeu, principalmente no século XIX, foram decisivos para a constituição de aparatos estatais
voltados para o controle e a disciplinarização racista dos corpos negros.
No Brasil, um conjunto de instrumentos legais impactou sobre a circulação, o acesso e
as expressões culturais e identitárias negras e africanas sendo influenciados pelas teorias
racialistas europeias. A juventude negra ao longo das legislações criadas antes e após a
Abolição da escravidão foi e continua sendo apartada dos aparelhos estatais, responsabilizada
e criminalizada pelas consequências do racismo estrutural.
Embora, a Constituição Federal (1988) reafirme a igualdade e cidadania de todos/as
os/as brasileiros/as, as necropolíticas do Estado tem sido o motor para o genocídio (físico e
simbólico) de jovens negros. A vida e a morte da juventude negra tem sido não apenas
negligenciadas por políticas públicas, mas continuamente silenciada resultando em altos índices
de mortalidade, de evasão escolar, de desocupação e desemprego, entre outros, ratificando o
racismo institucional e as hierarquizações raciais que permeiam a formação da sociedade
brasileira e a elaboração de instrumentos legais.
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